
 

 

 

 

 

 

Literatura 

Arte literária e suas funções 

Teoria 

 

O que é arte? 

Saber o que é arte, “todo mundo sabe”, não é mesmo? Ela está no nosso cotidiano, no que ouvimos, vemos 

e sentimos, mas você já parou para pensar sobre a sua definição? Não?  Bom, vamos lá!  

 

A palavra arte é derivada do termo latino “ars”, que 

significa arranjo ou habilidade. Neste sentido, podemos 

entender a noção de arte como um meio de criação, 

produção de novas técnicas e perspectivas. Há diferentes 

visões artísticas, mas todas possuem em comum a 

intenção de representar a realidade, sendo assim, 

resultado de valores, experiências e culturas de um povo 

em um determinado momento ou contexto histórico.  

A arte pode ser composta pela linguagem não verbal (por 

meio de imagens, sons, gestos, etc.) ou, ainda, pela 

linguagem verbal, formada por palavras. Quando ocorre a 

fusão entre os dois tipos de linguagem, chamamos de 

linguagem mista ou híbrida. É importante dizer, ainda, que 

ainda que a arte faça referência a algum período histórico 

ou político, essa não possui compromisso de retratar 

fidedignamente a realidade e pode possuir o intuito de 

instigar, despertar o incômodo, romper com os padrões.                                                                                              

                                                                                                                                                Tarsila do Amaral, O Mamoeiro 

 

O que é literatura? 

A definição de literatura pode seguir diferentes caminhos, principalmente por conta da amplitude atribuída a 

esta modalidade artística. Pode-se enxergar a arte literária sob um viés mais conservador, atribuindo-lhe 

regras estéticas; assim como é possível ter uma leitura mais abrangente da mesma, ampliando os seus 

limites. Apesar de tais diferentes perspectivas sobre o fazer literário, uma resposta comum à pergunta é a 

visão da literatura como uma manipulação da linguagem com variados propósitos. Ou seja, não há literatura 

sem linguagem, e as suas funções podem ser inúmeras.  

 

É possível uma obra literária se pautar em estruturas formalmente rigorosas, por meio de uma linguagem 

rebuscada e, no caso da poesia, com a métrica bem estruturada? Sim. Da mesma forma, também é possível 

um texto literário ser introduzido por uma linguagem coloquial, com a presença de gírias ou expressões 

regionais. Confira o poema abaixo, do poeta contemporâneo Sérgio Vaz, para ilustrar: 

 



 

 

 

 

 

 

Literatura 

 

Na Fundação Casa… 

– Quem gosta de poesia? 

– Ninguém, senhor. 

Aí recitei “Negro drama” dos Racionais. 

– Senhor, isso é poesia? 

– É. 

– Então nóis gosta. 

É isso. Todo mundo gosta de poesia. 

Só não sabe que gosta. 

 

O poema Na Fundação Casa... rompe com a tradição (ou seja, a perspectiva conservadora sobre a literatura) 

de diferentes maneiras. A primeira: repare que é um poema pautado em um diálogo. A segunda: há uma marca 

linguística que foge da norma padrão, no caso, ‘nóis gosta’. Logo, trata-se de um exemplo de que a arte literária 

pode, sim, ser abrangente sob diferentes formatos, temáticas e linguagens. 

 

● OBS: Função poética – Jakobson 

Segundo o linguista Roman Jakobson, a linguagem divide-se em seis funções: emotiva, metalinguística, 

referencial, conativa, fática e poética, sendo esta última definida como a linguagem que chama a atenção 

sobre si. Ou seja, tal função em questão garante ênfase na mensagem, tanto em sua forma, quanto em seu 

conteúdo.  

 

Para que serve a literatura? 

 

O papel da literatura em uma sociedade pode seguir diferentes caminhos. Tanto em relação à preservação 

da memória cultural de um país, por exemplo, ou até mesmo com finalidades comerciais. Confira, abaixo: 

● Transmissão da cultura 

● Entretenimento 

● Papel político 

● Documento de época 

● Repositório de narrativas e imagens 

● Desenvolvimento das percepções 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Literatura 

Textos de apoio  

 

Texto I  

 

SEGUNDO ATO  

(Eram três diabos que querem destruir a aldeia com pecados, aos quais resistem São Lourenço, São Sebastião 

e o Anjo da Guarda, livrando a aldeia e prendendo os tentadores cujos nomes são: Guaixará, que é o rei; Aimbirê 

e Saravaia, seus criados) 

GUAIXARÁ  

Esta virtude estrangeira  

Me irrita sobremaneira.  

Quem a teria trazido,  

com seus hábitos polidos  

estragando a terra inteira? 

 

Só eu permaneço nesta aldeia  

como chefe guardião.  

Minha lei é a inspiração  

que lhe dou, daqui vou longe  

visitar outro torrão.  

 

Quem é forte como eu?  

Como eu, conceituado?  

Sou diabo bem assado.  

A fama me precedeu;  

Guaixará sou chamado 

(...) 

Quem bom costume é bailar!  

Adornar-se, andar pintado,  

tingir pernas, empenado  

fumar e curandeirar,  

andar de negro pintado.  

 

 

Andar matando de fúria,  

amancebar-se, comer  

um ao outro, e ainda ser  

espião, prender Tapuia,  

desonesto a honra perder. 

 

Para isso  

com os índios convivi.  

Vêm os tais padres agora  

com regras fora de hora 

prá que duvidem de mim.  

Lei de Deus que não vigora.  

 

Pois aqui  

tem meu ajudante-mor,  

diabo bem requeimado,  

meu bom colaborador:  

grande Aimberê, perversor  

dos homens, regimentado. 

(Padre José de Anchieta, Auto Representado na Festa de São 

Lourenço)

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Literatura 

Texto II 

 

Canto I  

As armas e os Barões assinalados  

Que da Ocidental praia Lusitana  

 

Por mares nunca de antes navegados  

Passaram ainda além da Taprobana,  

Em perigos e guerras esforçados  

Mais do que prometia a força humana,  

E entre gente remota edificaram  

Novo Reino, que tanto sublimaram; 

 

E também as memórias gloriosas  

Daqueles Reis que foram dilatando  

A Fé, o Império, e as terras viciosas  

De África e de Ásia andaram devastando,  

E aqueles que por obras valerosas  

Se vão da lei da Morte libertando,  

Cantando espalharei por toda parte,  

Se a tanto me ajudar o engenho e arte. 

(Luís de Camões, Os Lusíadas) 

 

 

Texto III 

No fundo do mato-virgem nasceu Macunaíma, herói da nossa gente. Era preto retinto e filho do medo da noite. 

Houve um momento em que o silêncio foi tão grande escutando o murmurejo do Uraricoera, que a índia 

tapanhumas pariu uma criança feia. Essa criança é que chamaram de Macunaíma. 

Já na meninice fez coisas de sarapantar. De primeiro passou mais de seis anos não falando. Si o incitavam a 

falar exclamava:  

– Ai! que preguiça!...e não dizia mais nada. Ficava no canto da maloca, trepado no jirau de paxiúba, espiando 

o trabalho dos outros e principalmente os dois manos que tinha, Maanape já velhinho e Jiguê na força do 

homem. O divertimento dele era decepar cabeça de saúva. Vivia deitado mas si punha os olhos em dinheiro, 

Macunaíma dandava pra ganhar vintém. E também espertava quando a família ia tomar banho no rio, todos 

juntos e nus. Passava o tempo do banho dando mergulho, e as mulheres soltavam gritos gozados por causa 

dos guaiamuns diz-que habitando a água-doce por lá. No mocambo si alguma cunhatã se aproximava dele 

pra fazer festinha, Macunaíma punha a mão nas graças dela, cunhatã se afastava. Nos machos guspia na 

cara. Porém respeitava os velhos e frequentava com aplicação a murua a poracê o torê o bacororô a 

cucuicogue, todas essas danças religiosas da tribo 

(Mário de Andrade, Macunaíma) 
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Texto IV 

 

 
Décio Pignatari, Beba Coca-Cola (1957) 
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Exercícios 

 

1. (ENEM – 2019) 

 
PICASSO, P. Cabeça de touro. Bronze, 33,5 cm x 43,5 cm x 19 cm. Musée Picasso, Paris. França, 1945. JANSON, H. W. 

Iniciação à história da arte. São Paulo: Martins Fontes, 1988. 

 

Na obra Cabeça de touro, o material descartado torna-se objeto de arte por meio da  

 

a) reciclagem da matéria-prima original.  

b) complexidade da combinação de formas abstratas.  

c) perenidade dos elementos que constituem a escultura.  

d) mudança da funcionalidade pela integração dos objetos.  

e) fragmentação da imagem no uso de elementos diversificados. 
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2. (UERJ) “(...) Não resguardei os apontamentos obtidos em largos dias e meses de observação: num 

momento de aperto fui obrigado a atirá-los na água. Certamente me irão fazer falta, mas terá sido uma 

perda irreparável? Quase me inclino a supor que foi bom privar-me desse material. Se ele existisse, ver-

me-ia propenso a consultá-lo a cada instante, mortificar-me-ia por dizer com rigor a hora exata de uma 

partida, quantas demoradas tristezas se aqueciam ao sol pálido, em manhã de bruma, a cor das folhas 

que tombavam das árvores, num pátio branco, a forma dos montes verdes, tintos de luz, frases 

autênticas, gestos, gritos, gemidos. Mas que significa isso?  

Essas coisas verdadeiras não ser verossímeis. E se esmoreceram, deixá-las no esquecimento: valiam 

pouco, pelo menos imagino que valiam pouco. Outras, porém, conservaram-se, cresceram, 

associaramse, e é inevitável mencioná-las. Afirmarei que sejam absolutamente exatas? Leviandade.  

(...) Nesta reconstituição de fatos velhos, neste esmiuçamento, exponho o que notei, o que julgo ter 

notado. Outros devem possuir lembranças diversas. Não as contesto, mas espero que não recusem as 

minhas: conjugam-se, completam-se e me dão hoje impressão de realidade (...)”  

 

RAMOS, Graciliano. Memórias do cárcere. Rio, São Paulo: Record, 1984. 

 

O fragmento transcrito expressa uma reflexão do autor-narrador quanto à escrita de seu livro contando 

a experiência que viveu como preso político, durante o Estado Novo.  

No que diz respeito às relações entre escrita literária e realidade, é possível depreender, da leitura do 

texto, a seguinte característica da literatura: 

 

a) revela ao leitor vivências humanas concretas e reais. 

b) representa uma conscientização do artista sobre a realidade. 

c) dispensa elementos da realidade social exterior à arte literária. 

d) constitui uma interpretação de dados da realidade conhecida. 
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3. (ENEM – 2014) TEXTO I  

 

 

TEXTO II 

Soldado da guerra a favor da justiça  

Igualdade por aqui é coisa fictícia  

Você ri da minha roupa, ri do meu cabelo  

Mas tenta me imitar se olhando no espelho  

Preconceito sem conceito que apodrece a nação  

Filhos do descaso mesmo após abolição 

 

Disponível em: https://www.vagalume.com.br/mv-bill/so-deus-pode-me-julgar.html  

 

O trecho do rap e o grafite evidenciam o papel social das manifestações artísticas e provocam a: 

 

a) consciência do público sobre as razões da desigualdade social. 

b) rejeição do público-alvo à situação representada nas obras. 

c) reflexão contra a indiferença nas relações sociais de forma contundente. 

d) ideia de que a igualdade é atingida por meio da violência. 

e) mobilização do público contra o preconceito racial em contextos diferentes. 
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4. (ENEM) Do pedacinho de papel ao livro impresso vai uma longa distância. Mas o que o escritor quer, 

mesmo, é isso: ver o seu texto em letra de forma. A gaveta é ótima para aplacar a fúria criativa; ela faz 

amadurecer o texto da mesma forma que a adega faz amadurecer o vinho. Em certos casos, a cesta 

de papel é melhor ainda. O período de maturação na gaveta é necessário, mas não deve se prolongar 

muito. 'Textos guardados acabam cheirando mal', disse Silvia Plath, (...) que, com esta frase, deu 

testemunho das dúvidas que atormentam o escritor: publicar ou não publicar? guardar ou jogar fora? 

Moacyr Scliar. O escritor e seus desafios.  

 

Nesse texto, o escritor Moacyr Scliar usa imagens para refletir sobre uma etapa da criação literária. A 

ideia de que o processo de maturação do texto nem sempre é o que garante bons resultados está 

sugerida na seguinte frase: 

 

a) "a gaveta é ótima para aplacar a fúria criativa." 

b) "em certos casos, a cesta de papel é melhor ainda." 

c) "o período de maturação na gaveta é necessário, (...)." 

d) "mas o que o escritor quer, mesmo, é isso: ver o seu texto em letra de forma." 

e) "ela (a gaveta) faz amadurecer o texto da mesma forma que a adega faz amadurecer o vinho." 

 

 

5. (ENEM) Érico Veríssimo relata, em suas memórias, um episódio da adolescência que teve influência 

significativa em sua carreira de escritor.  

“Lembro-me de que certa noite, eu teria uns quatorze anos, quando muito, encarregaram-me de segurar 

uma lâmpada elétrica à cabeceira da mesa de operações, enquanto um médico fazia os primeiros 

curativos num pobre-diabo que soldados da Polícia Municipal haviam carneado. (...) Apesar do horror 

e da náusea, continuei firme onde estava, talvez pensando assim: se esse caboclo pode aguentar tudo 

isso sem gemer, por que não hei de poder ficar segurando esta lâmpada para ajudar o doutor a costurar 

esses talhos e salvar essa vida? (...) 

Desde que, adulto, comecei a escrever romances, tem-me animado até hoje a ideia de que o menos que 

o escritor pode fazer, numa época de atrocidades e injustiças como a nossa, é acender a sua lâmpada, 

fazer luz sobre a realidade de seu mundo, evitando que sobre ele caia a escuridão, propícia aos ladrões, 

aos assassinos e aos tiranos. Sim, segurar a lâmpada, a despeito da náusea e do horror. Se não 

tivermos uma lâmpada elétrica, acendamos o nosso toco de vela ou, em último caso, risquemos 

fósforos repetidamente, como um sinal de que não desertamos nosso posto.”  

VERÍSSIMO, Érico. Solo de Clarineta. Tomo I. Porto Alegre: Editora Globo, 1978.  

 

Neste texto, por meio da metáfora da lâmpada que ilumina a escuridão, Érico Veríssimo define como 

uma das funções do escritor e, por extensão, da literatura,  

a) criar a fantasia. 

b) permitir o sonho.  

c) denunciar o real. 

d) criar o belo. 

e) fugir da náusea. 
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Gabarito 

 

1. D 

O enunciado fala em um material descartado tornando-se obra de arte, visto que há uma nova 

funcionalidade que lhe é atribuída a partir da junção de objetos. É válido ressaltar que a reciclagem 

implicaria na transformação do objeto fonte. 

 

2. D  

No trecho do texto de Graciliano Ramos, é possível perceber que o autor utiliza características do texto 

literário, como a ficcionalidade para, com base na realidade, interpretar e transfigurar essas ideias, o que 

confirma a letra D. Com essa característica, as letras A, B e C tornam-se errôneas à questão, pois não 

dispensa elementos da realidade, mas sim, faz uso dessas para a construção de seu texto. 

 

3. C  

Os dois textos explicitam que a arte pode ter lugar no ativismo social. Isso se justifica na medida em que 

eles se apresentam em situações conflituosas e o interlocutor está comprometido com ideais nobres. 

 

4. B 

“A gaveta é ótima para aplacar a fúria criativa; ela faz amadurecer o texto da mesma forma que a adega 

faz amadurecer o vinho.”. Esse trecho versa sobre o processo de maturação. Logo em seguida, o autor 

completa: “Em certos casos, a cesta de papel é melhor ainda.” Garantindo que o tempo de maturação 

nem sempre está relacionado à qualidade do texto. 

 

5. C 

Trata-se de uma metáfora em que a lâmpada representa o conhecimento. É necessário que se tenha 

conhecimento para enxergar e lidar com situações com mais lucidez e, assim, poder denunciar o que 

está incorreto por meio dos textos, como se faz explícito no trecho “fazer luz sobre a realidade de seu 

mundo”.  


