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O inglês está se tornando cada vez mais 
imprescindível no mundo em que estamos 
inserido, a globalização faz com que a língua 
se torne algo fundamental nos tempos atuais, 
o inglês está tomando força a cada dia, agora 
junto com a informática e internet, então, 
estão com força total...O uso de uma língua tão 
conhecida é de grande valia para obtenção da 
comunicação.

O inglês é uma língua internacional.A língua 
das viagens, negócios,estudos, enfim , a língua 
da comunicação com todo o mundo, a língua 
da globalização. A cada dia que passa fica mais 
visível a importância e influência que esta língua 
tem na nossa vida.É só olharmos ao nosso 
redor, para o nosso lado, que nos deparamos 
com a língua inglesa em nossa vida.

Discussão da forma como a literatura questiona a relação do homem com a tecnologia, através 
da análise de três textos:  uma fala do Coro da tragédia Antígona, de Sófocles; o discurso do Velho do 
Restelo, em Os Lusíadas, de Camões; e o conto “A autopista do sul”, de Julio Cortázar.

Trata-se de um enfoque dado à natureza e 
função da literatura no mundo contemporâneo. 
No que se refere à natureza, o destaque será para 
a linguagem poética e a fluidez e multiplicidade 
de significados que provoca a partir de uma 
seleção de poemas; no que se refere à função, 

o destaque será para as ressonâncias que um 
poema provoca no leitor e as suas contribuições 
para a formação do homem, enfatizando os 
valores da sensibilidade e da integração entre 
pensamento, sentimento e ação.

uso do ingLês no mundo moderno

Literatura e vaLores humanos 

a Literatura, a Língua e a educação da 
sensibiLidade

henrique godoy retz

eduino José de macedo orione

maria rosa duarte de oLiveira
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Qual é a função intelectual e social 
do profissional de Letras e de Pedagogia 
no mundo de hoje? Como promover 
o conhecimento, resgatando valores, 
inovando e repensando o futuro a partir da 
redescoberta da condição humana nessas 
áreas de conhecimento? Como tornar a 
linguagem de sua área e a sua própria ação 
profissional vitais ao conhecimento do 
homem e, simultaneamente, à participação 
humana neste mundo novo? Por que a 
formação intelectual é antes uma formação 
crítica que uma formação conteúdista? 
Qual a importância da sensibilidade para 
o autoconhecimento e a autonomia 
na reflexão? São questões como essas 
que buscaremos refletir de modo a não 
circunscrever fórmulas para o conhecimento, 
mas a especular e repensar possibilidades de 
ação em sintonia com as necessidades desse 
tempo contemporâneo.

Sempre entendi que para obter o máximo 
possível deve-se   apontar para o impossível. 
(Joan Brossa)

Principiemos por uma questão 
fundamental: qual a contribuição da literatura 
para a educação de um povo? O que seria de 
um mundo sem seus artistas para alimentá-
lo? Mas que alimento é esse feito “de fiapos 
de impossível cozidos a ponto precário, com 
as agulhas da imaginação?”, só para lembrar 
Machado de Assis?

Diria que esse objeto imaginário, possível 
de ser pensado, ensina ao homem a frágil 
relação entre invisível-visível; ensina-o 
a acreditar na força de sua imaginação, 
uma faculdade ideativa e materializadora 
daquilo que ainda é promessa e presságio. 
Ensina-o a acreditar nas antevisões de um 
pensamento potencial e antecipatório, 

capaz de ouvir-sentir-pensar por corres-
pondências. Ensina-o que pensar é mais 
do que acreditar, apenas, nas evidências. 
É possível fazer das imagens materiais 
pontes para o invisível e abstrato, sugerindo 
ao homem, em instantâneos de poesia, o 
que poderia existir, por exemplo, entre o 
esplendor do nascimento de uma  borboleta, 
um pé desatento que interrompe sua vida e 
a reflexão sobre a duração de um momento 
de contemplação-percepção do belo, ou 
dito de outro modo, daquela qualidade que 
preenche toda atividade artística e literária. 

Borboleta 
Mal saíra do casulo
para mostrar ao sol

o esplendor de suas asas
um pé distraído a pisou.

(A visão da beleza
dura um só instante

inesquecível)

 (José Paulo Paes em Socráticas)

É possível, portanto, operar num circuito 
de raciocínio que se mova em direção diversa 
daquela estritamente dedutiva-indutiva, 
privilegiando as conexões analógicas e 
integrativas, mais afinadas com o mapa 
interconectivo que o universo nos mostra.

Creio que essa é a força que está no 
coração de toda arte e não poderia ser 
diferente com a Literatura. Aqui, no entanto, 
entra em jogo outro fator - a língua – que é, 
afinal, a ferramenta comum de toda uma 
sociedade para a realização de tarefas as 
mais diversas. A Literatura leva a língua ao 
seu limite, ou melhor, é uma “antena” da 
língua, como diria Pound numa referência 

o homem de Letras e o mundo 
contemporâneo 
maria aparecida Junqueira
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aos poetas no universo da cultura. É graças 
a ela que se tem a consciência de que a 
palavra, a representação, não é capaz de 
traduzir a infinita dinâmica da realidade; 
que em toda palavra há algo de indizível 
que escapa, um excedente que denuncia a 
não similitude entre as palavras e as coisas. 
Diria que é nesse “escape” que se concentra 
a potência da literatura; justamente naquilo 
que denuncia a incompletude e o desafio 
às classificações e fronteiras de qualquer 
espécie. 

Traze-me 
Traze-me um pouco das sombras 

serenas
que as nuvens transportam por cima do 

dia!
Um pouco de sombra, apenas,
- vê que nem te peço alegria.
Traze-me um pouco da alvura dos luares 
que a noite sustenta no teu coração!
A alvura, apenas, dos ares:
- vê que nem te peço ilusão.
Traze-me um pouco da tua lembrança,
aroma perdido, saudade da flor!

-Vê que nem te digo - esperança!
-Vê que nem sequer sonho - amor! 
(Cecília  Meireles)

Nesse instantâneo, o que dura é o que 
escapa, rebelde da captura por essa espécie 
de “armadilha poética” feita para traduzir a 
vida na sua quarta dimensão: dentro e fora 
dos limites de uma folha de papel, ou entre 
a palavra e o canto de um poema-canção:

Assum  branco
Quando ouvi o teu cantar 
 me lembrei nem sei do quê
me senti tão só
tão feliz tão só 
só e junto de você
pois o só do meu sofrer
bateu asas e voou
para um lugar 
onde o teu cantar
foi levando e me levou
e onde a graça de viver

como a chuva no sertão
fez que onde for
lá se encontre a flor
que só há no coração
que só há no bem querer
e na negra escuridão
assum preto foi
asa branca dói
muito além da solidão. 
(Zé Miguel Wisnik)

 É isso que nos diz também o Grande 
Sertão: Veredas de João Guimarães 
Rosa, no seu contínuo encantamento 
regenerativo da força criativa da língua por 
meio do trabalho poético-literário, da voz e 
do canto que se ouve por entre aquilo que 
não foi dito:

Lembro que naquela manhã também 
o calor era menos, e o ar era bondoso. Aí 
eu à paz com vontade de alegria _ como se 
estimasse recebendo um aviso. Demorei 
bom estado, sozinho, em beira d’água, 
escutei o fife dum pássaro: sabiá ou saci. 
De repente, dei fé, e avistei: era Diadorim 
que chegando, ele já parava perto de mim.

Ele mesmo me disse, com o sorriso 
sentido:

__ ‘Como passou, Riobaldo? Não está 
contente por me ver?’

A boa surpresa, Diadorim vindo feito 
um milagre alvo. Ao que, pela pancada do 
meu coração (...) E de repente eu estava 
gostando dele, num descomum, gostando 
ainda mais do que antes, com meu coração 
nos pés, por pisável; e dele o tempo todo 
eu tinha gostado. Amor que amei _ daí 
então acreditei. A pois, o que sempre não é 
assim?”(Grande Sertão: Veredas, p. 253-4)

Em cada poema, em cada texto literário, 
na sua singularidade irredutível a qualquer 
tradução, está, também, o desejo de se 
lançar em direção ao outro, como um ser 
humano. O poeta e ensaísta Paul Valéry foi 
um dos que melhor traduziu esse paradoxo 
da “comunicação do incomunicável” por 
meio do efeito de ressonância que o 
poético busca: 
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a ação de um poema em um leitor será 
realizada em alguns minutos (...) as coisas 
e os seres, as paixões e os pensamentos, 
as sonoridades e os significados (...) 
permutam-se e correspondem-se de acordo 
com as leis de ressonância excepcionais (...) 
que realiza a exaltação simultânea de nossa 
sensibilidade, de nosso intelecto, de nossa 
memória e de nosso poder de ação verbal, 
tão raramente concedidos no curso normal 
de nossa vida. (Poesia e Pensamento 
Abstrato, p. 217).

Neste sentido, a literatura é força viva 
de religação do homem com a pulsação 
mais íntima da realidade na sua dinâmica 
complexa de redes em trocas múltiplas e 
pluridimensionais, desafiando os mapas 
conceituais que separam os homens 
em territórios de crenças e as áreas de 
estudo e ensino em territórios de saberes, 
metodologias e técnicas.

A Literatura é, portanto, aquela que, 
fiel à singularidade de seu objeto, instiga o 
homem à descoberta e ao pensamento por 
imagens, convidando-o para intervenções 
na realidade por meio de novas proposições 
de mundos possíveis. Esta é também a 

“outra voz” de que nos fala Octavio Paz 
(1914-1998), poeta e pensador dos mais 
originais da América Latina, em palavras 
que são também pequenos grãos de poesia 
na sua prosa ensaística:

Espelho da fraternidade cósmica, o 
poema é um modelo do que poderia ser a 
sociedade humana. Diante da destruição 
da natureza, mostra a irmandade entre 
os astros e as partículas, as substâncias 
químicas e a consciência. A poesia exercita 
nossa imaginação e assim nos ensina a 
reconhecer as    diferenças e a descobrir as 
semelhanças. O universo é um tecido vivo 
de afinidades e oposições. Prova vivente da 
fraternidade universal, cada poema é uma 
lição prática de harmonia e de concórdia, 
embora seu tema seja a cólera do herói, 
a solidão da jovem abandonada ou o 
naufrágio da consciência na água parada do 
espelho. A poesia é o antídoto da técnica e 
do mercado. (A outra voz, 1993, p. 147)


