
Literatura e 
Redação



Condições básicas para interpretar literatura

No caso de textos literários, é preciso conhecer a ligação daquele texto
com outras formas de cultura, outros textos e manifestações de arte
da época em que o autor viveu. Se não houver esta visão global dos
momentos literários e dos escritores, a interpretação pode ficar
comprometida. Não se deve dispensar as dicas que aparecem na
referência bibliográfica da fonte e na identificação do autor.



Dica!

Na redação, as citações são recursos que ajudam a valorizar um texto. Ao usá-

las, o avaliador consegue compreender melhor o conhecimento de mundo do

candidato.



Barroco no Brasil – Parte 1 



Contexto histórico: resumo

Foi durante o período colonial que o barroco floresceu no Brasil. A capital Salvador foi

transferida para o Rio de Janeiro e, com isso, o número de habitantes aumentou

consideravelmente no país.

Com a queda das exportações de açúcar nordestino no mercado consumidor mundial, têm

início o chamado "ciclo do ouro". Nesse período, Minas Gerais passou a ser o grande foco,

tendo em conta as jazidas encontradas no local.



Características do Barroco no Brasil

•Linguagem dramática;

•Racionalismo;

•Exagero e rebuscamento;

•Uso de figuras de linguagem;

•União do religioso e do profano;

•Arte dualista;

•Jogo de contrastes;

•Valorização dos detalhes;

•Cultismo (jogo de palavras);

•Conceptismo (jogo de ideias).



O cultismo valoriza os detalhes e a forma textual. É comum o uso de

diversas figuras de linguagem (hipérbole, paradoxo, metáfora, etc.).

O conceptismo é definido pelo uso de argumentos racionais, ou seja,

do pensamento lógico, valorizando sempre o conteúdo textual.

O objetivo principal dos escritores conceptistas era o de convencer o

leitor além de instruí-lo por meio de diversos argumentos.
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Gêneros Literários – Barroco no Brasil

•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.



Gregório de Matos foi um dos maiores poetas brasileiros do período do Barroco.

Além de poeta, Gregório foi advogado durante o período colonial.

É conhecido como o “Boca do Inferno”, sendo famoso por seus sonetos satíricos,

donde ataca, muitas vezes, a sociedade baiana da época.

Dono de uma personalidade rebelde, Gregório criticou diversos aspectos da

sociedade, do governo e da Igreja Católica.



A obra de Gregório de Matos reúne mais de 700 textos de poemas líricos,

satíricos, eróticos e religiosos. Inseridas no movimento do barroco, reúnem

pitorescos jogos de palavras, variedade de rimas, além de uma linguagem

popular e termos da língua tupi e outras línguas africanas.

No entanto, Gregório não publicou a maioria de seus poemas em vida, tendo

muita controvérsia sobre a autoria de alguns escritos.



Poemas de Gregório de Matos  - Leitura 

À cidade da Bahia 

“A cada canto um grande conselheiro.

que nos quer governar cabana, e vinha,

não sabem governar sua cozinha,

e podem governar o mundo inteiro”. (trecho)



Poemas de Gregório de Matos  - Leitura 

Define sua cidade

“De dois ff se compõe
esta cidade a meu ver:
um furtar, outro foder.”
(trecho) 



Poemas de Gregório de Matos  - Leitura
A Jesus Cristo Nosso Senhor

Pequei, Senhor; mas não porque hei pecado,

Da vossa alta clemência me despido;

Antes, quanto mais tenho delinquido,

Vos tenho a perdoar mais empenhado.

Se basta a vos irar tanto pecado,

A abrandar-vos sobeja um só gemido:

Que a mesma culpa, que vos há ofendido,

Vos tem para o perdão lisonjeado.

Se uma ovelha perdida já cobrada,

Glória tal e prazer tão repentino

Vos deu, como afirmais na Sacra História:

Eu sou, Senhor, a ovelha desgarrada,

Cobrai-a; e não queirais, Pastor Divino,

Perder na vossa ovelha a vossa glória.



Características literárias de Gregório de Matos Guerra – Resumo

Fusionismo: harmonia entre os opostos
Culto ao contraste:
Antropocentrismo versus teocentrismo

Sagrado versus profano
Luz versus sombra
Paganismo versus cristianismo
Racional versus irracional
Pessimismo
Rebuscamento da linguagem



REDAÇÃO



Como usar a Constituição de 1988 em suas redações?

A Constituição tem uma função bastante determinada: reger todo o 

funcionamento legal do país, por isso, há artigos que se destinam aos mais 

variados assuntos. Essa amplitude temática faz com que a obra seja bastante 

útil para o desenvolvimento de diversos temas de redação.



Como usar a Constituição de 1988 em suas redações?

Use o ordinal só até nove: artigo 1º, artigo 3º, artigo 9º. ... De dez em diante, use 

o cardinal: artigo 10, artigo 35, artigo 50. E se o numeral anteceder o 

substantivo, use sempre o ordinal (capítulo 15, mas 15º capítulo).



Educação

No artigo 205, a Constituição é clara em apontar que a educação é DIREITO de TODOS.

O artigo ainda traz as ordenações de que educação é dever do Estado e da família e que deve

ser também amparada pela sociedade, ou seja, não há elemento que possa se eximir da

responsabilidade de participar da educação do país.



Saúde

Assim como a educação, a saúde também é um direito de todos e dever do Estado, conforme 

prevê o artigo 196. A lei sobre a saúde contempla três frentes:

•A prevenção às doenças;

•O pleno atendimento de modo igualitário;

•O fornecimento de medicamentos e tratamentos que visem à recuperação.



Cultura

A Constituição determina em seu artigo 215 que o Estado GARANTIRÁ o exercício dos direitos

culturais e o acesso à cultura a todos os cidadãos.

Segurança

No tópico da segurança, a responsabilidade de garanti-la não é somente do Estado. De

acordo com o que afirma o artigo 144: toda a sociedade é convocada a preservar a ordem

pública, a vida e o patrimônio.

No mesmo artigo, há também a divisão dos órgãos que cuidam especificamente da

segurança da população.



Moradia

A moradia é considerada direito social básico, sem o qual há ameaça à sobrevivência. O artigo que garante 

acesso à moradia a todos os cidadãos é o artigo 6°.

Na verdade, o artigo 6°, que prevê outros direitos sociais (como o lazer, a saúde, o trabalho etc.), está baseado 

em grande parte nas premissas dos Direitos Humanos.

Liberdade de religião

O artigo de número 5° garante a liberdade de crença e culto a todos os brasileiros. É também nesse artigo em 

que a Constituição prevê que os locais de cultos (igrejas e templos diversos) devem ser protegidos por força de 

lei.



Tecnologia

O artigo 218 afirma que o Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, a 

capacitação tecnológica e a inovação.

Trabalho

O trabalho também é um direito social fundamental e que deve receber proteção e incentivo do Estado, mas a 

Constituição ainda determina no artigo 7° os direitos básicos do trabalhador.



TEMA DA REDAÇÃO : A necessidade de combater os altos índices de jovens que nem 
estudam nem trabalham no Brasil
Texto de apoio
Uma pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) revela que 23% dos jovens brasileiros

não trabalham e nem estudam (jovens nem-nem), na maioria mulheres e de baixa renda, um dos

maiores percentuais de jovens nessa situação entre nove países da América Latina e Caribe. Enquanto

isso, 49% se dedicam exclusivamente ao estudo ou capacitação, 13% só trabalham e 15% trabalham e

estudam ao mesmo tempo.

As razões para esse cenário, de acordo com o estudo, são problemas com habilidades cognitivas e

socioemocionais, falta de políticas públicas, obrigações familiares com parentes e filhos, entre outros.

No mesmo grupo estão o México, com 25% de jovens que não estudam nem trabalham, e El Salvador,

com 24%. No outro extremo está o Chile, onde apenas 14% dos jovens pesquisados estão nessa

situação. A média para a região é de 21% dos jovens, o equivalente a 20 milhões de pessoas, que não

estudam nem trabalham.




