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Sugestão 1 

Sugestões de materiais digitais de Literatura e de Língua Portuguesa durante o 

Isolamento Social de 2020  

 

Conteúdos: 

 

Introdução à Literatura 

Gêneros literários (gêneros literários clássicos: lírico, épico, dramático) 

 

A literatura, como arte que é, pode expressar diversas experiências do ser 

humano, desde as individuais até as experiências do coletivo. Por isso, ela pode ser a 

representação de determinados problemas sociais juntamente com as formas de 

expressão de uma sociedade. 

Assim, a arte literária pode ter a função de denúncia social, crítica dos costumes, 

investigação psicológica do indivíduo que vive na sociedade de uma época, ou, ainda, 

a literatura pode ser um meio de entretenimento e de experiência estética. 

Nos vídeos que sugerimos a seguir, as obras literárias mencionadas abordam 

expressões individuais e coletivas de uma época, mais detalhadas a seguir. 

 

1 – Vídeo sobre a tragédia grega Antígona, de Sófocles 

https://www.youtube.com/watch?v=ihH-K56xYH4&feature=youtu.be 

A tragédia grega, na Grécia Antiga, era um evento festivo para celebrar Dionísio, 

o deus do vinho, mas depois assumiu a forma teatral. Já nesse formato, houve 

períodos em que as tragédias eram apresentadas por seus autores em grandes 

concursos literários. 

Para o filósofo Aristóteles, a tragédia tinha um efeito purificador no espectador, 

que se identificava com os personagens, alegrando-se ou sofrendo com eles, o que 

até hoje é considerado um processo de toda arte. 

https://www.youtube.com/watch?v=ihH-K56xYH4&feature=youtu.be


No vídeo aqui indicado, as apresentadoras se revezam na abordagem de uma 

das mais famosas tragédias da Antiguidade. Comentam o enredo superficial da peça e 

as narrativas que ficam em segundo plano, o contexto da época, a história anterior, 

assim como as relações entre os acontecimentos e aquela sociedade na época 

retratada. 

 

2 -  Vídeo sobre o livro de poemas Talvez precisemos de um nome para isso, de 

Stephanie Borges 

https://www.youtube.com/watch?v=RRL1uERd2p4&feature=youtu.be 

A poesia lírica, desde a sua origem, apresenta aspectos da subjetividade de um 

“eu” – seus comportamentos, pensamentos, sentimentos e vivências interiores. Ocorre 

que este “eu” não vive fora de uma época nem completamente isolado dos anseios do 

coletivo.  

A entrevista de Stephanie Borges apresenta a questão primordial da aceitação 

de si mesma, numa sociedade que propaga um padrão de beleza completamente 

inadequado, racista e socialmente excludente. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RRL1uERd2p4&feature=youtu.be

