Aula

01A

O que é Literatura?

Literatura é a arte da palavra. É a técnica de usar as palavras com
criatividade e originalidade: Assim como o pintor usa tintas para fazer um quadro
e levar sua mensagem, assim como o músico utiliza a combinação harmoniosa
dos sons para comunicar-se com seu público, também o literato usa as palavras
para expressar suas ideias é emoções.
Na literatura, as palavras podem não ter o mesmo valor das palavras que
utilizamos na vida diária. Em nosso cotidiano, as palavras têm um valor utilitário,
ao passo que, se usadas no texto literário, adquirem valor artístico, podendo criar
um mundo poético ou ficcional, por meio da maneira como são usadas.
O artista da palavra pode nos retratar uma realidade objetiva ou,
simplesmente, criar um mundo subjetivo, interpretando a realidade a seu modo.
A realidade literária (a criação literária) pode estar em desacordo com a realidade
sensível, objetiva.
A literatura se reveste de grande importância porque é a expressão do ser
humano e da vida, e porque retrata épocas, costumes e ideias.
Segundo Soares Amora, na literatura, “o interessante não é apenas quem
se exprime e o que se exprime, mas como se exprime".

artístico de sua terra. 2. Sentimento de dedicação absoluta de um ser a outro
ser ou a uma coisa; devoção, culto; adoração: amor à Pátria; amor a uma
causa. 3. Inclinação ditada por laços de família: amor filial; amor conjugal. 4.
Inclinação forte por pessoa de outro sexo, geralmente de caráter sexual, mas
que apresenta grande variedade de comportamentos e reações.
Aurélio Buarque de Holanda Ferreira. Novo Dicionário da Língua Portuguesa, Nova Fronteira.

Texto B
Amor é fogo que arde sem se ver;
É ferida que dói e não se sente;
É um contentamento descontente;
é dor que desatina sem doer.
Luís de Camões. Lírica, Cultrix.

Você deve ter notado que os textos ao lado tratam do mesmo assunto,
porém os autores utilizam linguagens diferentes.
No texto A, o autor preocupou-se em definir "amor", usando uma
linguagem objetiva, científica, sem preocupação artística.
No texto B, o autor trata do mesmo assunto, mas com preocupação
literária, artística. De fato, o poeta entra no campo subjetivo, com sua maneira
própria de se expressar, utiliza comparações (compara amor com fogo, ferida,
contentamento e dor) e serve-se ainda de contrastes que acabam dando graça e
força expressiva ao poema (contentamento descontente, dor sem doer, ferida
que não se sente, fogo que não se vê).

LINGUAGEM LITERÁRIA E NÃO-LITERÁRIA
Como distinguir, na prática, a linguagem literária da não-literária?
A linguagem literária é conotativa, utiliza figuras (palavras de sentido
figurado), em que as palavras adquirem sentidos mais amplos do que geralmente
possuem.
Na linguagem literária há uma preocupação com a escolha e a disposição
das palavras, que acabam dando vida e beleza a um texto.
Na linguagem literária é muito importante a maneira original de apresentar
o tema escolhido.
A linguagem não-literária é objetiva, denotativa, preocupa-se em transmitir
o conteúdo, utiliza a palavra em seu sentido próprio, utilitário, sem preocupação
artística. Geralmente, recorre à ordem direta (sujeito, verbo, complementos).
Leia com atenção os textos a seguir e compare as linguagens utilizadas
neles.

Texto A
Amor (ô). [Do lat. amore.] S. m. 1. Sentimento que predispõe alguém a desejar
o bem de outrem, ou de alguma coisa: amor ao próximo; amor ao patrimônio

Atenção: Anote em seu caderno uma síntese do que foi visto na aula.
01. Em que se assemelham um pintor, um músico e um escritor?
02. Um texto literário pode ser produzido com palavras simples? Explique.
03. Aponte algumas diferenças entre a linguagem literária e a não-literária.
04. Que tipos de realidade o escritor pode expressar em sua criação literária?
05. Você acha a literatura importante? Por quê?
06. Você já leu alguma obra ou algum texto literário? Cite o autor, o nome da
obra e o assunto.
07. Como a linguagem literária está presente em nosso dia-a-dia?
08. Como o contato constante com uma boa linguagem literária pode afetar a
vida de uma pessoa?

