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O sistema de entretenimento 
 

 
 

 

RESUMO   
 

 

O sistema de comunicação de entretenimento é aquele que engloba diferentes gêneros textuais que 

possuem a mesma função social, ou seja, o mesmo objetivo de comunicativo. Sendo assim, sistema de 

entretenimento transmite uma mensagem com clareza para entreter o leitor e que ele possa compreendê-la 

facilmente.  
 

Características do sistema de entretenimento:  
 

• Utilização da linguagem mista (verbal e não verbal);  

• Mensagem clara e objetiva;  

• Gera diversão e busca entreter o leitor; 

• Fácil entendimento pelo leitor.  

 
TEXTO I 
 

Satélite 
Fim de tarde. 
No céu plúmbeo 
A lua baça 
Paira. 
 

Muito cosmograficamente 
Satélite. 
 

Desmetaforizada, 
Desmitificada, 
 

Despojada do velho segredo de melancolia, 
Não é agora o golfão de cismas, 
O astro dos loucos e enamorados, 
Mas tão somente 
Satélite. 
 

Ah! Lua deste fim de tarde, 
Desmissionária de atribuições românticas; 
Sem show para as disponibilidades sentimentais! 
 

Fatigado de mais-valia, 
gosto de ti, assim: 
Coisa em si, 
-Satélite. 

BANDEIRA, M. A Estrela da Tarde, 1960. 
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TEXTO II  
 

A lua me traiu 
Parece até conto de fadas 
Mas assim aconteceu 
Éramos dois apaixonados 
Julieta e Romeu 
Naquela noite encantada 
Pedi pra lua dos amantes 
Que iluminasse essa hora 
Pra esse amor eternizar 
Mas num passe de mágica 
Você desapareceu 
Um eclipse maldito 
O encanto se perdeu 
E o meu coração partido 
Foi sofrendo e foi sofrido 
Tentando te encontrar na madrugada 
Fria madrugada! 
 

A lua me traiu 
Acreditei que era pra valer 
A lua me traiu 
Fiquei sozinha e louca por você.  

Disponível em: https://www.vagalume.com.br/banda-calypso/a-lua-me-traiu.html 

 

TEXTO III  
 

 
Disponível em: http://revistapolen.com/quadrinhos-dos-anos-10-andre-dahmer/ 

 

TEXTO IV  
 

 
Disponível em:  

https://colegiomedianeirablogdoquintoano.wordpress.com/2014/09/01/tirinha-calvin-e-haroldo-2/ 

 

  

https://www.vagalume.com.br/banda-calypso/a-lua-me-traiu.html
http://revistapolen.com/quadrinhos-dos-anos-10-andre-dahmer/
https://colegiomedianeirablogdoquintoano.wordpress.com/2014/09/01/tirinha-calvin-e-haroldo-2/
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TEXTO V 
 

 
 

 

EXERCÍCIOS  
 

 

1.       Clássicos em game 
 Uma fundação transformou algumas pérolas da literatura brasileira em videogames. Nas 

versões para o jogo eletrônico de Memórias de um Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de 

Almeida, O Cortiço, de Aluísio de Azevedo, e Dom Casmurro, de Machado de Assis, o jogador controla 

um dos personagens das obras. João Romão, o proprietário do cortiço de O Cortiço, por exemplo, 

precisa aumentar seu patrimônio. O jogador toma decisões como se fosse o próprio Romão na 

construção de novos cômodos, na gestão dos custos de aluguel, salários e venda de produtos. 

Enquanto isso, aparecem, em cada fase, trechos do livro original, instigando o jogador a ler o texto na 

íntegra. Os videogames se inscrevem na lógica de que o leitor-jogador vai interagir e decidir o destino 

de personagens e da trama. Os jogos podem ser acessados pelo site www.livroegame.com.br ou por 

CD-ROMs distribuídos gratuitamente por 80 monitores de postos dos telecentros Acessa São Paulo.  
Revista Língua, n. 84, 2012 (adaptado).  

 

O videogame foi desenvolvido para promover o entretenimento. Essa tecnologia, ao ser empregada 

para fins educativos, 
a) impede o diálogo literário entre o jogador e as obras de literatura.  
b) desestimula os jogadores à leitura de outras obras clássicas.  
c) proporciona a formação de um novo conceito de leitor.  
d) substitui o livro de papel pelo livro eletrônico.  

 

2.                                                               Notícias do além 

 

Aquele que morrer primeiro e for para o céu deverá voltar à Terra para contar ao outro como é a vida 

lá no paraíso. Assim ficou combinado entre Francisco e Sebastião, amigos inseparáveis e apaixonados 

pelo futebol. Francisco teve morte súbita e, passado algum tempo, no meio da noite, sua alma 

apareceu ao colega: 
 Nossa Senhora, Chico! Você veio mesmo! 
 Estou aqui, Tião, para cumprir a minha promessa, trazendo lhe duas notícias. 
 Então me fala. 
 O céu é uma maravilha, um colosso, uma beleza. 

Tem futebol todo dia. 
 E a outra? 
 A outra é que você está escalado para jogar no meu time amanhã cedo. 

DIAS, M. V. R. Humor na Marolândia. In: ILARI, R. Introdução à semântica: brincando com a gramática. São Paulo: Contexto, 2001. 

 

http://www.livroegame.com.br/
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Esse texto pode ser analisado sob dois pontos de vista que incluem situações diferentes de 

interlocução: a primeira, considerando seu produtor e seus potenciais leitores; e a segunda, 

considerando os interlocutores Francisco e Sebastião. Para cada uma dessas situações o produtor do 

texto tem um objetivo específico que se determina, não só pela situação, mas também pelo gênero 

textual. 
Os verbos que sintetizam os objetivos do produtor nas duas situações propostas são, respectivamente, 
a) entreter e seduzir. 
b) divertir e informar. 
c) distrair e comover. 
d) alegrar e intimidar.  
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GABARITO 

 

 

 

Exercícios  

 
1. c 

A partir da leitura do texto, é possível perceber que o videogame sobre um clássico da Literatura Brasileira 

proporciona ao leitor uma nova formação visto que é possível não só ler fragmentos na íntegra dos textos, 

mas também interagir com os livros e criar uma nova história a partir da decisão de atitudes dos 

personagens.  
 

2. b  

A anedota tem como objetivo divertir os leitores considerando a relação do autor e leitor e entre os 

interlocutores Francisco e Sebastião, o objetivo é informar ao amigo sobre sua morte.  
 


