
1) Ler “Os Lusíadas, de Luis de Camões (ao longo das semanas).
2) Entregar reflexão a respeito do trecho de Ezra Pound, questão proposta no quadro em             

aula.
3) Leia os fragmentos a seguir. Tendo em mente o conteúdo dado, escolha dois trechos             

e, fazendo uma leitura comparada, desenvolva um texto de, pelo menos, 15 linhas            
sobre a seguinte pergunta: o que é literatura?

● Opte por usar 3a. pessoa;
● Utilizar argumentos embasados;
● Não existe resposta errada, contanto que você fundamente bem e consiga          

defender a perspectiva que se propôs;
● Pode utilizar outras fontes se devidamente referenciadas;
● Cuidado com o plágio.

SOBRE A LITERATURA

A literatura é uma violência organizada contra a fala comum. (...) na rotina da             
fala cotidiana, nossas
percepções e reações à realidade se tornam embotadas, apagadas, (...)         
automatizadas. A literatura, impondo- 
nos uma consciência dramática da linguagem, renova essas reações habituais,         
tornando os objetos mais
perceptíveis.
Roman Jakobson, Apud. Terry Eagleton, Teoria da literatura, uma introdução.         
3. ed. São Paulo: Martins Fontes,
1997.

----------------------------------- 

Oscar Wilde observou, de maneira sublime, que “toda má poesia é sincera”.            
Sem dúvida seria errado dizer 
que toda grande poesia é insincera, mas claro que toda ela necessariamente            
conta mentiras, ficções essenciais 
à arte literária. A literatura autêntica, grande, depende do tropo, um desvio não             
só do literal, mas de tropos 
anteriores. Como a crítica, que ou faz parte da literatura ou não é             
absolutamente nada, o grande texto está 
sempre em ação, com toda força (ou fraqueza), lendo errado textos anteriores. 
Harold Bloom. In. A angústia da influência – uma teoria da poesia. 2. ed. Rio               
de Janeiro: Imago, 2002. (1ª edição 
americana: 1973) 
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(...) penso que devemos ler somente livros que nos mordam e piquem. Se o              
livro que estamos lendo não nos 
sacode e acorda como um golpe no crânio, por que nos darmos ao trabalho de               
lê-lo? Para que nos faça feliz 
(...)? Meu Deus, seríamos felizes da mesma forma se não tivéssemos livros.            
Livro que nos façam felizes, em 
caso de necessidade, poderíamos escrevê-los nós mesmos. Precisamos é de          
livros que nos atinjam como o 
pior dos infortúnios, como a morte de alguém que amamos mais do que a nós               
mesmos, que nos façam sentir 
como se tivéssemos sido banidos para a floresta, longe de qualquer presença            
humana, como um suicídio. Um 
livro tem de ser um machado para o mar gelado de dentro de nós. É nisso que                 
acredito. 
Franz Kafka (carta a Oskar Pollak, 1904). Apud Alberto Manguel. Uma           
história da leitura. São Paulo, 
Companhia das Letras, 1997. 
 
--------------------------------------- 
 
Um francês em cada dois, parece, não lê; metade da França está privada – se               
priva do prazer do texto. Ora, 
nunca se deplora essa desgraça nacional a não ser de um ponto de vista              
humanista, como se, recusando o 
livro, os franceses renunciassem somente a um bem moral, a um valor nobre.             
Seria preferível fazer a sombria, 
estúpida, trágica história de todos os prazeres aos quais as sociedades objetam            
ou renunciam: há um 
obscurantismo do prazer. 
(...) Dir-se-ia que a idéia do prazer já não lisonjeia ninguém. Nossa sociedade             
parece ao mesmo tempo calma e 
violenta; de toda maneira: frígida. 
Roland Barthes. In. O prazer do texto. 4. ed. São Paulo: Perspectiva, 2004. (1ª              
edição francesa: 1973) 
 
--------------------------------------- 
 
– Infiro que para si a prosa, a escrita horizontal, não possui este caráter              
revulsivo, mágico, religioso. 
Não existe prosa. A menos que se refiram os escritos, em prosa ou verso, que               
pretendem ensinar. Não há 



nada a ensinar embora haja tudo a aprender (...). Leio romances desde que             
perceba que não estão a responder. 
Alguns são extraordinárias máquinas interrogativas (...). Alguns romances são         
imperdoáveis. Como é 
imperdoável a maioria dos poemas portugueses deste século (...). Preciso ir lá            
atrás, vou às Canções 
camoneanas, a Babel e Sião, a esse poema lírico, espiritual, secreto chamado            
Os Lusíadas, tão soberano que se 
confunde com a mais nobre pergunta. Basta-me para o tempo inteiro em            
palavra portuguesa.. 
Herberto Helder. Autoentrevista. Inimigo rumor 11, 2001. 
 

 
 


