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1ª ROTEIRO SEMANAL DE LITERATURA 

 

Capítulos 1 e 2: 

I) Leitura no livro: 

 

• Capítulo 1. 

A natureza humana da linguagem pp.6 a 8 

Linguagem verbal e não verbal p. 12 

As funções da linguagem pp. 13 a 19 

Intertextualidade pp. 23 a 27. 

 

• Capítulo 2: 

Literatura: a origem e o presente pp. 6 a 11. 

As funções da literatura: pp. 12 a 19 

 

II) Assistam aos vídeos abaixo: 

As funções da linguagem: https://www.youtube.com/watch?v=5JrCUWnqHBk (Aula 1) 

https://www.youtube.com/watch?v=iwyZbcC9pU0 (Aula 2) 

Linguagem verbal e não verbal: https://www.youtube.com/watch?v=ldWhnCTzJp0 

Intertextualidade: https://www.youtube.com/watch?v=DS5r3S_jGY0 

Funções da literatura: https://www.youtube.com/watch?v=nvG_eJu_eR0 

Leitura: https://canaldoensino.com.br/blog/voce-sabe-quais-sao-as-funcoes-da-literatura 

O que é literatura? https://www.youtube.com/watch?v=WGZFBePibF0 

 

 Aos alunos que já estão com o livro extraclasse, vamos aproveitar nosso tempo de quarentena 

para adiantar nossa leitura. Sugiro que se você ler umas 5 páginas a cada dia, em breve, terminaremos 

a leitura que é tão importante para o entendimento do Trovadorismo e das novelas de cavalaria. 

 Deixo uma sugestão, que tal ler para um amigo? Os alunos que já possuem o livro, se quiserem, 

podem ler para os amigos que ainda não receberam. Temos vários aplicativos de mensagem de voz. 

Que tal ler para alguém e ainda poder discutir a história? Não seria uma boa forma de passarmos o 

tempo? 

 

LIVRO EXTRACLASSE: Os cavaleiros do Graal, de Luiz Galdino. Quinteto Editorial. 

Roteiro de leitura: Até a página 24, que corresponde aos capítulos abaixo: 

 

- A cavalaria e o Graal 

- A sagração de Galahad 

- A espada encantada 

- A cadeira proibida 

- A visão do Graal 

- O cavaleiro proibido. 
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REVISÃO DE LITERATURA 

 
“O que a literatura faz é o mesmo que acender um fósforo no campo no meio da noite. Um 

fósforo não ilumina quase nada, mas nos permite ver quanta escuridão existe ao redor.” 
 

William Faulkner 

 
(ENEM-2010 Adaptada) “A biosfera, que reúne todos os ambientes onde se desenvolvem os seres vivos, 

se divide em unidades menores chamadas ecossistemas, que podem ser uma floresta, um deserto e até um 
lago. Um ecossistema tem múltiplos mecanismos que regulam o número de organismos dentro dele, 
controlando sua reprodução, crescimento e migrações.” 

DUARTE, M. O guia dos curiosos. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. 

 
1- Qual é a função de linguagem predominante no texto? Justifique. 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
2- Em nossas aulas, estudamos Literatura e aprendemos diversos conceitos que a ela se relacionam. Assim, 
defina Literatura e comente a seguinte afirmação, de Mahatma Gandhi: "A arte na vida consiste em fazer da 
vida uma obra de arte." 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
3- Você já deve ter tido contato com muitos tipos de texto literário: poemas, contos, romances, peças de teatro, 
novelas, crônicas, etc. E também com textos não literários, como notícias, cartas comerciais, receitas culinárias, 
manuais de instrução. Mas, afinal, o que é um texto literário? O que distingue um texto literário de um texto não 
literário? Explique da forma mais detalhada possível. 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
Observe a imagem abaixo para responder a próxima questão. 
 

 
 

Através da linguagem não verbal, o artista gráfico polonês Pawla Kuczynskiego aborda a triste realidade do trabalho infantil 
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4- (ENEM/2013- Adaptada) O artista gráfico polonês Pawla Kuczynskiego nasceu em 1976 e recebeu diversos 
prêmios por suas ilustrações. Qual a intenção de Kuczynskiego ao utilizar o trabalho infantil em sua arte? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
Leia os textos para responder a próxima questão. 
 
TEXTO I 
 

Canção do exílio 
Gonçalves Dias 

 
Minha terra tem palmeiras, 
Onde canta o Sabiá; 
As aves, que aqui gorjeiam, 
Não gorjeiam como lá. 
 
Nosso céu tem mais estrelas, 
Nossas várzeas têm mais flores, 
Nossos bosques têm mais vida, 
Nossa vida mais amores. 
 
Em cismar, sozinho, à noite, 
Mais prazer eu encontro lá; 
Minha terra tem palmeiras, 
Onde canta o Sabiá. 
 
Minha terra tem primores, 
Que tais não encontro eu cá; 
Em cismar sozinho, à noite 
Mais prazer eu encontro lá; 
Minha terra tem palmeiras, 
Onde canta o Sabiá. 
 
Não permita Deus que eu morra, 
Sem que eu volte para lá; 
Sem que disfrute os primores 
Que não encontro por cá; 
Sem qu'inda aviste as palmeiras, 
Onde canta o Sabiá. 
 
 
 

TEXTO II 

 
Disponível em: <https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/minha-terra-
tem-horrores-versao-de-poema-feita-por-alunos-do-rio-causa-
comocao-nas-redes-sociais.ghtml>. Acesso em:01 de março de 2020. 

 
5- O TEXTO I é uma poesia romântica do escritor brasileiro Gonçalves Dias, escrita em 1843, quando o autor 
estava em Coimbra; já o TEXTO II foi elaborado por dois de escola pública da Penha, zona norte do Rio de 
Janeiro, que viralizou em abril de 2017. Com base nessas informações, responda: 
 
a) Os dois textos estabelecem uma relação de intertextualidade. Identifique o seu tipo e justifique utilizando 
trechos do texto II. 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

 
b) O texto I revela um saudosismo e patriotismo por parte do autor, já o texto II, não. O que o texto II procura 
retratar? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 



Observe a obra abaixo: 
 

 
A perspicácia, de René Magritte. (1936) 

 
6- (UERJ/2012 - Adaptada) Pode-se definir “metalinguagem” como a linguagem que comenta a própria 
linguagem, fenômeno presente na literatura e nas artes em geral. Por que o quadro A perspicácia, do belga 
René Magritte é um exemplo de metalinguagem? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
Leia o texto do vestibular da UERJ-2012 para as questões 7 e 8. 
 

A palavra 
Tanto que tenho falado, tanto que tenho escrito − como não imaginar que, sem querer, feri alguém? Às 

vezes sinto, numa pessoa que acabo de conhecer, uma hostilidade surda, ou uma reticência de mágoas. 
Imprudente ofício é este, de viver em voz alta. 

Às vezes, também a gente tem o consolo de saber que alguma coisa que se disse por acaso ajudou 
alguém a se reconciliar consigo mesmo ou com a sua vida de cada dia; a sonhar um pouco, a sentir uma 
vontade de fazer alguma coisa boa. 

Agora sei que outro dia eu disse uma palavra que fez bem a alguém. Nunca saberei que palavra foi; deve 
ter sido alguma frase espontânea e distraída que eu disse com naturalidade porque senti no momento − e 
depois esqueci. 

Tenho uma amiga que certa vez ganhou um canário, e o canário não cantava. Deram-lhe receitas para 
fazer o canário cantar; que falasse com ele, cantarolasse, batesse alguma coisa ao piano; que pusesse a gaiola 
perto quando trabalhasse em sua máquina de costura; que arranjasse para lhe fazer companhia, algum tempo, 
outro canário cantador; até mesmo que ligasse o rádio um pouco alto durante uma transmissão de jogo de 
futebol... mas o canário não cantava. 

Um dia a minha amiga estava sozinha em casa, distraída, e assobiou uma pequena frase melódica de 
Beethoven − e o canário começou a cantar alegremente. Haveria alguma secreta ligação entre a alma do velho 
artista morto e o pequeno pássaro cor de ouro? 

Alguma coisa que eu disse distraído − talvez palavras de algum poeta antigo − foi despertar melodias 
esquecidas dentro da alma de alguém. Foi como se a gente soubesse que de repente, num reino muito distante, 
uma princesa muito triste tivesse sorrido. E isso fizesse bem ao coração do povo; iluminasse um pouco as suas 
pobres choupanas e as suas remotas esperanças. 

RUBEM BRAGA 
PROENÇA FILHO, Domício (org.). Pequena antologia do Braga. Rio de Janeiro: Record, 1997 

 
7- Imprudente ofício é este, de viver em voz alta. (l. 3) O ofício a que Rubem Braga se refere é o seu próprio, 
o de escritor. Para caracterizá-lo, além do adjetivo “imprudente”, ele recorre a uma metáfora: “viver em voz 
alta”. Como pode ser entendido o sentido dessa metáfora, relativa ao ofício de escrever? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
8- Alguma coisa que eu disse distraído − talvez palavras de algum poeta antigo − foi despertar melodias 
esquecidas dentro da alma de alguém. (l. 18-19) O cronista revela que sua fala ou escrita pode conter algo 
escrito por “algum poeta antigo”. Ao fazer essa revelação, o cronista faz uso de qual recurso? 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 



Leia o fragmento abaixo para responder à questão 9. 
 

"Com esta história eu vou me sensibilizar, e bem sei que cada dia é um dia roubado da morte. Eu não 
sou um intelectual, escrevo com o corpo. E o que escrevo é uma névoa úmida. As palavras são sons 
transfundidos de sombras que se entrecruzam desiguais, estalactites, renda, música transfigurada de órgão. 
Mal ouso clamar palavras a essa rede vibrante e rica, mórbida e obscura tendo como contrato o baixo grosso 
da dor. Alegro com brio. Tentarei tirar ouro do carvão. Sei que estou adiando a história e que brinco de bola 
sem bola. O fato é um ato? Juro que este livro é feito sem palavras. É uma fotografia muda. Este livro é um 
silêncio. Este livro é uma pergunta." (Clarice Lispector) 
 
9- (PUC-SP) A obra de Clarice Lispector, além de se apresentar introspectiva, marcada pela sondagem de fluxo 
de consciência (monólogo interior), reflete, também, uma preocupação com a escritura do texto literário. 
Observe o trecho em questão e aponte os elementos que comprovam tal preocupação. 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
10- Observe a tirinha abaixo e responda: 
 

 
 

LAERTE. Gato e Gata: Pai, você é o melhor pai do mundo!! Disponível em: <www2.uol.com.br/laerte/tiras/index-gatos.html>. 
Acesso em: 26 jul. 2016. 

 

a) Identifique as funções da linguagem empregadas na tirinha de Laerte. Justifique a sua resposta. 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
b) Desde o início, a mãe desconfia de que o carinho do filho não é sincero. Por que ela não se deixa enganar 
pela cena que observa? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
 
 


