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O sistema artístico 
 

 
 

 

RESUMO   
 

 

O sistema de comunicação artístico é aquele que engloba diferentes gêneros textuais que possuem a mesma 

função social, ou seja, o mesmo objetivo de comunicativo. Sendo assim, sistema artístico tem o objetivo de 

provocar estranhamento ou o despertar de emoções no receptor da mensagem para gerar uma reflexão ou 

pensamento diferente.  

 

Texto I  

 

PRECISA-SE 

Vendedores(as) para venda de cursos, maiores de 21 anos, com ou sem experiência, que tenha facilidade em 

se relacionar com as pessoas, tenha boa dicção, dinâmica, extrovertida e que tenha informática. Os 

interessados poderão enviar seus currículos para: vagas@yyy.com.br. 

 

Texto II 

An ncios classificados 

Vendedoras. tima aparência, excelente salário. Rua tal, no tal. Recusada.  

 

Boutique cidade precisa moça boa aparência entre 25 e 30 anos. Marcar entrevista tel. no tal. Recusada.  

 

Moças bonitas e educadas para trabalhar como recepcionistas. Garantimos ganhos acima de um milhão. 

Procurar D. Fulana das 12,00 às 20,00 horas, na rua tal, no tal. Recusada.  

 

Senhor solitário com pequeno defeito físico procura moça de 30 anos para lhe fazer companhia. Não precisa 

ser bonita. Endereço tal. Desta vez ela não disfarçou a corcunda nem pôs óculos escuros para esconder o 

estrabismo. Contratada.  

Helena Parente Cunha.  

 

Texto III        

 
Candido Portinari. Café, 1934. 
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Texto IV  

 

 
Candido Portinari. Lavrador de café, 1934. 

 

Texto V  

 

 
Sebastião Salgado 

 

Características do sistema artístico:  

• Gera uma quebra de expectativa no leitor;  

• O foco da mensagem não é na informatividade; 

• Promove reflexão crítica sobre determinado assunto.  

 

Assim como em outros sistemas, o leitor do sistema artístico deve assumir uma postura crítica na leitura dos 

textos, pois estes buscam provocar a reflexão sobre o conteúdo lido ou interpretado.  
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EXERCÍCIOS  
 

 

1. Foi-se a Copa? 

Foi-se a Copa? Não faz mal.  

Adeus chutes e sistemas.  

A gente pode, afinal,  

cuidar de nossos problemas. 

Faltou inflação de pontos?  

Perdura a inflação de fato.  

Deixaremos de ser tontos  

se chutarmos no alvo exato. 

O povo, noutro torneio,  

havendo tenacidade,  

ganhará, rijo, e de cheio,  

A Copa da Liberdade. 

(ANDRADE, C. D. Disponível em: www.carlosdrummonddeandrade.com.br. Acesso em: 12 jul. 2014.) 

 

O poema tematiza um acontecimento esportivo de grande repercussão nacional e se relaciona com 

seu momento histórico na medida em que 

a) consola o povo brasileiro 

b) propaga um espírito esportivo  

c) exalta os aficionados pelo futebol  

d) mostra uma visão crítica sobre o país 

 

2.                                                           Se os tubarões fossem homens 

Se os tubarões fossem homens, eles seriam mais gentis com os peixes pequenos? Certamente, se os 

tubarões fossem homens, fariam construir resistentes gaiolas no mar para os peixes pequenos, com 

todo o tipo de alimento, tanto animal como vegetal. Cuidariam para que as gaiolas tivessem sempre 

água fresca e adotariam todas as providências sanitárias. Naturalmente haveria também escolas nas 

gaiolas. Nas aulas, os peixinhos aprenderiam como nadar para a goela dos tubarões. Eles aprenderiam, 

por exemplo, a usar a geografia para localizar os grandes tubarões deitados preguiçosamente por aí. 

A aula principal seria, naturalmente, a formação moral dos peixinhos. A eles seria ensinado que o ato 

mais grandioso e mais sublime é o sacrifício alegre de um peixinho e que todos deveriam acreditar nos 

tubarões, sobretudo quando estes dissessem que cuidavam de sua felicidade futura. Os peixinhos 

saberiam que este futuro só estaria garantido se aprendessem a obediência. Cada peixinho que na 

guerra matasse alguns peixinhos inimigos seria condecorado com uma pequena Ordem das Algas e 

receberia o título de herói. 
BRECHT, B. Histórias do Sr. Keuner. São Paulo: Ed. 34, 2006 (adaptado). 

 

Como produção humana, a literatura veicula valores que nem sempre estão representados diretamente 

no texto, mas são transfigurados pela linguagem literária. É o que ocorre na narrativa acima 

reproduzida, que se  

a) retratar, de modo positivo, as relações de opressão existentes na sociedade. 

b) revelar a ação destrutiva do homem no mar, questionando sua utilização dos recursos naturais. 

c) questionar o modo de organização das sociedades que se desenvolveram fundamentadas nas 

relações de exploração dos mais fracos pelos mais fortes. 

d) evidenciar a dinâmica social do trabalho coletivo em que os mais fortes colaboram com os mais 

fracos. 
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GABARITO 

 

 

 

Exercícios  

 
1. d 

O texto de Carlos Drummond de Andrade não busca consolar o povo brasileiro sobre a saída precoce da 

Copa, mas sim mostrar uma visão crítica sobre o futebol que acaba alienando os espectadores por deixar 

outros problemas de lado.  

 

2. c 

O texto provoca o estranhamento do leitor, por fazê- . Dessa 

forma, o objetivo do texto era questionar o modo que as sociedades se organizam e as relações que elas 

desenvolvem: a exploração dos mais fracos pelos mais fortes.  

 


