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LINGUAGEM LITERÁRIA E NÃO LITERÁRIA 

A linguagem literária é utilizada em textos que possuem função estética, destinam-se ao 

entretenimento, ao belo, à arte, à ficção. 

 Já linguagem não literária é encontrada em textos com função utilitária, pois servem 

para informar, convencer, explicar, ordenar. 

1. LEIA COM ATENÇÃO: 

Texto 01: Desistência 

O menino Tonho 

mexendo no lixo 

achou um sonho 

e pôs-se a sonhar. 

 

Com queijo de nuvens, 

bolachas de estrela, 

pastéis de luar. 

 

O sonho era duro 

e estava mofado. 

E ele desistiu 

de sonhar acordado. 

 

(Maria Dinorah) 

 

 

Texto 02:  

Pessoas e urubus disputam restos  

 

Em Belford Roxo, onde deveria existir a 

rodovia estadual RJ-040, urubus e gente 

disputam os detritos espalhados por um 

trator, sobre as margens de um riacho e de 

um mangue à beira da estrada. O mau cheiro 

é uma constante e a miséria é compreendida 

no pedido de Sebastião Mangueira, o Tião, 

que sobrevive dos restos produzidos, aos 

borbotões, pela sociedade de consumo. 

"Queria provar um pedaço de panetone. 

Nesta época do ano vejo um monte dessas 

caixas, mas nenhuma delas traz um 

pedacinho que seja. Deve ser muito bom", 

sonha o trabalhador, de 63 anos.  

(Jornal do Brasil)

2. INTERPRETAÇÃO TEXTUAL. Copie e responda 

a) O que os dois textos têm em comum? 

 

b) No que eles diferem com relação à forma? A que gênero textual pertencem cada um deles? 

 

c) Qual deles faz uso da linguagem literária? Justifique?  

 

d) A palavra destacada no texto 01 encontra-se no sentido denotativo ou conotativo? Explique 

seu raciocínio: 

 

e) Justifique as aspas utilizadas no texto 02: 


