
 

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. 

A linguagem literária é uma forma extremamente eficiente de atuar sobre 
as emoções, seja individualmente, quando ouvimos um poema ou uma música 
ou lemos um livro; seja coletivamente, quando interagimos com outras pessoas 
fazendo uso das palavras com o objetivo de provocar intensas emoções. 

Leia os textos a seguir e tente se envolver emocionalmente com as 
mensagens que eles passam. 

 
Traga-me para a vida (Tradução: Bring me to life; Evanescence) 

 

Como pode você ver dentro dos meus olhos, 
como se fossem portas abertas? 
Levando-o até meu interior 
onde eu me tornei tão entorpecida 
Sem uma alma, meu espírito está dormindo 
em algum lugar frio 
Até que você o encontre lá 
e o leve de volta pra casa. 
 
Acorde meu interior. Acorde meu interior 
Chame meu nome e salve-me da escuridão 
Faça meu sangue correr 
Antes que eu me desfaça 
Salve-me desse nada que me tornei 
 
Agora que sei o que me falta 
Você não pode simplesmente me deixar 
Respire dentro de mim e torne-me real 
Traga-me para a vida 

Traga-me para a vida 
(Eu tenho vivido uma mentira, 
não há nada lá dentro) 
Me liberte esta noite 
 
Congelada por dentro sem o seu toque 
Sem o seu amor, querido 
Só você é a vida entre os mortos 
 
Todo este tempo, 
eu não posso acreditar que não podia ver 
Continuei na escuridão, mas você estava ali, 
na minha frente 
Estive dormindo mil anos, e parece que 
Tenho de abrir meus olhos para tudo 
Sem um pensamento, uma voz, uma alma 
Não me deixe morrer aqui 
Deve haver algo mais 
Traga-me para a vida 

Soneto da Fidelidade 
De tudo, ao meu amor serei atento 
Antes, e com tal zelo, e sempre, e tanto 
Que mesmo em face do maior encanto 
Dele se encante mais meu pensamento. 
 
Quero vivê-lo em cada vão momento 
E em seu louvor hei de espalhar meu canto 
E rir meu riso e derramar meu pranto 
Ao seu pesar ou seu contentamento. 
 
E assim, quando mais tarde me procure 
Quem sabe a morte, angústia de quem vive 
Quem sabe a solidão, fim de quem ama 
 
Eu possa me dizer do amor (que tive) 
Que não seja imortal, posto que é chama 
Mas que seja infinito enquanto dure. 
 

Vinícius de Moraes 

CARLOTA 

Eu sabia que era bela; mas a minha 
imaginação apenas tinha esboçado o que 
Deus criara. 

Ela olhava-me e sorria. Era um ligeiro 
sorriso, uma flor que desfolhava-se nos seus 
lábios, um reflexo que iluminava o seu lindo 
rosto. 

Seus grandes olhos negros fitavam em 
mim um desses olhares lânguidos e 
aveludados que afagam os seios d'alma. 

Um anel de cabelos negros brincava-lhe 
sobre o ombro, fazendo sobressair a alvura 
diáfana de seu colo gracioso. 

Tudo quanto a arte tem sonhado de belo e 
de voluptuoso desenhava-se naquelas formas 
soberbas, naqueles contornos harmoniosos 
que se destacavam entre as ondas de 
cambraia de seu roupão branco. 

José de Alencar. Cinco minutos, Ática. 
 

 

01. Os textos apresentados podem ser classificados como literatura? Explique. 

02. O que há de comum nos dois primeiros textos? 

03. O que há de diferente entre os dois primeiros e o último texto? 

04. Leia o texto abaixo e diga se ele pode ser considerado literatura. Explique 
 

Daniela Mercury canta até sob chuva para multidão 
A cantora Daniela Mercury cantou até debaixo de chuva por seis horas e 

reuniu uma multidão para ver o desfile do trio Pipoca da Rainha neste domingo 
na Rua da Consolação, na região Central de São Paulo. Este foi o terceiro ano 
seguido que Daniela encerrou o carnaval de rua de São Paulo. 

 

05. Como a literatura está presente em nosso dia a dia? 

06. Você já leu alguma obra ou algum texto literário? Cite o autor, o nome da 
obra e o assunto. 

07. Você acha a literatura importante? Por quê? 

08. Como o contato constante com a literatura pode afetar a vida de uma 
pessoa? 

09. Agora você é o autor. Crie uma frase que transmita uma forte emoção. 


