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LITERATURA 

LEIA OS TEXTOS A SEGUIR 
 
TEXTO I 

"Como os gregos sabiam sobre a existência dos planetas se eles não são visíveis a olho nu? 

Vários planetas são visíveis a olho nu: Marte, Júpiter, Vênus, Saturno e Mercúrio. Esses já eram conhecidos não apenas dos 

gregos, mas também de povos ainda mais antigos que eles, como os babilônios. Apesar de sua semelhança com as estrelas, 

os planetas eram identificados pelos povos da Antiguidade graças a duas características que os diferenciavam. Primeiro: as 

estrelas, em curtos períodos, não variam de posição umas em relação às outras. Já os planetas mudam de posição no céu 

com o passar das horas. À noite, esse movimento pode ser percebido com facilidade. 

Segundo: as estrelas têm uma luz que, por ser própria, pisca levemente. Já os planetas, que apenas refletem a luz do Sol, têm 

um brilho fixo. Os mais distantes só puderam ser descobertos mais tarde, com a ajuda de aparelhos óticos como o 

telescópio. “O primeiro a seridentificado foi Urano, descoberto em 1781 pelo astrônomo inglês William Herschel”, conta a 

astrônoma Daniela Lázzaro, do Observatório Nacional do Rio de Janeiro." 

Fonte: http://super.abril.com.br/tecnologia/grego-sabia-diferenciar-planeta-est... 

 
TEXTO II 
 

A estrela 

Vi uma estrela tão alta, 

Vi uma estrela tão fria! 

Vi uma estrela luzindo 

Na minha vida vazia. 

 

Era uma estrela tão alta! 

Era uma estrela tão fria! 

Era uma estrela sozinha 

Luzindo no fim do dia. 

 

Por que da sua distância 

Para a minha companhia 

Não baixava aquela estrela? 

Por que tão alto luzia? 

 

E ouvi-a na sombra funda 

Responder que assim fazia 

Para dar uma esperança 

Mais triste ao fim do meu dia. 

Fonte: BANDEIRA, Manuel, Estrela da vida inteira, Rio 

de Janeiro, Livraria José Olympio Editora, p.14

 

Qual a diferença entre texto literário e texto não-literário? 

As principais diferenças entre os textos literários e não-literários estão em seu objetivo e no modo como são 

construídos. 

 

http://super.abril.com.br/tecnologia/grego-sabia-diferenciar-planeta-estrela-436913.shtml


Os textos literários são textos narrativos e poéticos, e sua principal função é entreter. Os textos não-literários são 

textos cujo principal objetivo é transmitir informações, e eles não contém os mesmos elementos narrativos e 

artísticos dos textos literários. 

 

 

 

A leitura de um texto literário inclui a busca de metáforas e simbolismos. Analisar um texto não-literário requer 

confirmação dos fatos, conhecimento, desenvolvimento de habilidades e realização de tarefas. 

 

O que é texto literário? 

Os textos literários são baseados na vontade e imaginação do artista e, 

portanto, são subjetivos. Sua função é entreter, e está ligado à arte. Por ser um 

texto artístico, não tem compromisso com a objetividade e com a transparência 

das ideias. Possui carácter estético, e não somente linguístico, onde a 

interpretação e significação variam de acordo com a subjetividade do leitor.É 

comum o uso de figuras de linguagem e de construção, assim como a subversão 

à gramática normativa.  

Exemplos: Novelas, contos, biografias, discursos, dramas, poemas e poesias. 

 

O que é texto não-literário? 

 

Os textos não-literários são textos informativos. Sua composição utiliza fatos para comprovar um ponto, e sua 

escrita é feita de forma objetiva. A informação nos textos não-literários deve ser passada de modo a facilitar a 

compreensão da mensagem, por isso o texto deve ser escrito de forma concisa e clara, de modo que o leitor não 

tenha dificuldades para compreender as informações. 

 



Exemplos: Livros didáticos, documentos, artigos em revistas acadêmicas, receitas, livros didáticos e manuais de 

instruções. 

"A Literatura  

 

É a arte de compor e expor escritos artísticos, em prosa ou em verso, de acordo com princípios teóricos e 

práticos, o exercício dessa arte ou da eloquência e poesia.A palavra Literatura vem do latim "litteris" que significa 

"Letras", e possivelmente uma tradução do grego "grammatikee". Em latim, literatura significa uma instrução ou um 

conjunto de saberes ou habilidades de escrever e ler bem, e se relaciona com as artes da gramática, da retórica e da 

poética. Por extensão, se refere especificamente à arte ou ofício de escrever de forma artística. O termo Literatura 

também é usado como referência a um corpo ou um conjunto escolhido de textos como, por exemplo, a literatura 

médica, a literatura inglesa, literatura portuguesa, literatura japonesa etc." (Fonte:Wikipedia) 

"A Literatura, como toda arte, é uma transfiguração do real, é a realidade recriada através do espírito do 

artista e retransmitida através da língua para as formas, que são os gêneros, e com os quais ela toma corpo e nova 

realidade. Passa, então, a viver outra vida, autônoma, independente do autor e da experiência de realidade de onde 

proveio." (Fonte: COUTINHO, Afrânio. Notas de teoria literária. 2. ed. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1978. p. 9-

10) 

"Chamarei de literatura, da maneira mais ampla possível, todas as criações de toque poético, ficcional ou 

dramático em todos os níveis de uma sociedade, em todos os tipos de cultura, desde o que chamamos folclore, 

lenda, chiste, até as formas mais complexas e difíceis da produção escrita das grandes civilizações. 

Vista deste modo a literatura aparece claramente como manifestação universal de todos os homens em todos os 

tempos. Não há povo e não há homem que possam viver sem ela, isto é,  sem a possibilidade de entrar em contato 

com alguma espécie de fabulação.  

Assim como todos sonham todas as noites, ninguém é capaz de passar as vinte e quatro horas do dia sem 

alguns momentos de entrega ao universo fabuloso. O sonho assegura durante o sono a presença indispensável desse 

universo, independentemente da nossa vontade. E durante a vigília a criação ficcional ou poética, que é a mola da 

literatura em todos os seus níveis e modalidades, está presente em cada um de nós, analfabeto ou erudito – como 

anedota, causo, história em quadrinho, noticiário policial, canção popular, moda de viola, samba carnavalesco. Ela se 

manifesta desde o devaneio amoroso ou econômico no ônibus até a atenção fixada na novela de televisão ou na 

leitura corrida de um romance. 

Ora, se ninguém pode passar vinte e quatro horas sem mergulhar no universo da ficção e da poesia, a 

literatura concebida no sentido amplo a que me referi parece corresponder a uma necessidade universal, que 

precisa ser satisfeita e cuja satisfação constitui um direito." (Fonte: CANDIDO, Antonio, O direito à literatura. 

in: Vários Escritos, p. 174). 

 
Em seu caderno, produza um texto curto tentando explicitar o que você espera das aulas de Literatura. 


