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O que é 
função?

 Quando nós perguntamos “Qual é a função da caneta?”,
queremos saber qual é a finalidade da caneta. A resposta
será clara: escrever.

 É com essa analogia que introduzimos as FUNÇÕES DE
LINGUAGEM. Hoje, veremos qual é o objetivo de cada
função. Lembrando que a linguagem não tem apenas uma
função, mas várias. Entretanto, apenas uma é dominante.



E funções da linguagem?

• São recursos utilizados para garantir que a informação esteja de acordo

com a intenção do emissor (quem transmite a mensagem) e a finalidade de

produção do texto.



Linguagem 
verbal x não 
verbal

 Quando nós queremos falar, ocorre um tipo de processo para
que a minha mensagem chegue até a outra pessoa.

 Primeiramente, temos que entender que, quando eu digo
“falar”, estou me referindo a outros modos de falar, não apenas
com a voz. Posso falar em libras, por exemplo. Para isso, uso
minhas mãos. Porém, para que alguém faça uso, de uma
linguagem, verbal ou não, as partes devem ter conhecimento
desse código. Ora, não adianta querer conversar em inglês
com minha prima se ela não sabe o idioma. Para me
comunicar com alguém, a pessoa precisa entender a
linguagem da qual estou “falando”.

 Linguagem verbal: palavra 
falada e escrita.

 Linguagem não verbal:
Libras, sinais de trânsito
(cores e formas),
melodias, mímica, ícones,
etc.



 Imagine que eu fale para um
amigo: “Nescau é melhor que
Toddy”. O emissor sou eu, pois
eu quem estou transmitindo uma
informação. O receptor é meu
amigo, porque, por lógica, ele
está recebendo a informação. A
mensagem é o texto, a estrutura
(falada ou escrita). O código é a
língua portuguesa. Vamos partir
do princípio que meu amigo
sabe o idioma, então ele me
entende. ;) O canal é a voz
(ondas sonoras, ar). E o
referente é o conteúdo, ou seja,
a informação a qual a
mensagem se refere.

Comunicação
(interação)

Figura 1 - Fonte: 
https://www.coladaweb.com/p

ortugues/a-linguagem-e-os-
processos-de-comunicacao

https://www.coladaweb.com/portugues/a-linguagem-e-os-processos-de-comunicacao


Função emotiva: foco no emissor

• Objetivo: expressar a subjetividade que vem marcada nos textos através do
uso de formas verbais e pronominais em 1ª pessoa ou pelo uso de expressões
que revelam a individualidade e a singularidade de emoções e pensamentos do
emissor.

• EXEMPLO - “Infelizmente, meu pai se foi. Mas eu estou interrompendo o meu
luto por uma causa maior, que é a nossa união, que através dela e da nossa
conscientização nós podemos salvar outras vidas. Acho que o único caminho é,
neste momento, nos isolarmos e ficarmos em casa. Preserve os seus
familiares, preserve a sua vida. Faça por você e faça por outros também”,
destacou Talita Lopes, filha de Emmanuel. – Fonte: https://g1.globo.com/rj/rio-de-
janeiro/noticia/2020/04/07/familiares-de-pacientes-com-suspeita-de-covid-19-reclamam-de-demora-em-
transferencias-e-alertam-para-cuidado-com-doenca.ghtml

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/04/07/familiares-de-pacientes-com-suspeita-de-covid-19-reclamam-de-demora-em-transferencias-e-alertam-para-cuidado-com-doenca.ghtml


Função referencial: foco no referente

• Objetivo: anunciar e informar, focalizando o conteúdo da informação, os dados a

serem divulgados pela organização objetiva do texto.

• EXEMPLO - “Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções

respiratórias. O novo agente do coronavírus foi descoberto em 31/12/19 após casos

registrados na China. Provoca a doença chamada de coronavírus (COVID-19). Os

primeiros coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez em 1937. No

entanto, foi em 1965 que o vírus foi descrito como coronavírus, em decorrência do

perfil na microscopia, parecendo uma coroa.” Fonte: https://coronavirus.saude.gov.br/

https://coronavirus.saude.gov.br/


Função apelativa/conativa: foco no 
destinatário

• Objetivo: convencer o receptor/leitor
a modificar seu comportamento por
meio de estratégias de persuasão,
focalizando os benefícios (reais ou
fictícios) do objeto a ser “desejado”.
Este texto é marcado pelo uso de
vocativos, verbos, pronomes na 2ª
pessoa e formas verbais no
imperativo que demandem a atenção
do leitor como se fossem conselhos,
ordens ou “passos a seguir”.

Exemplo. Fonte : https://coronavirus.saude.gov.br/

https://coronavirus.saude.gov.br/


Função metalinguística: foco no código

• Objetivo: operar uma reflexão sobre a linguagem, debruçando-se para dentro de si,
buscando a explicação dos significados produzidos pelo uso do próprio código
linguístico. Ou seja, é quando o código fala do próprio código.

• EXEMPLO - “Vírus: Organismos microscópicos que, causadores de várias
doenças, se reproduzem somente no interior da célula
hospedeira.[Informática] Programa que, independentemente da autorização do
usuário, se instala em computadores, causando efeitos ou danos dos mais
variados tipos.[Figurado] Perversidade moral de teor patológico que consegue
contagiar: o vírus da preguiça o impede de viver. Etimologia (origem da
palavra vírus). Do latim virus.i, "sumo". – Dicionário Aurélio (https://www.dicio.com.br/virus/).

https://www.dicio.com.br/virus/


Função poética: foco na mensagem

• Objetivo: organizar e estruturar o texto de forma a produzir uma mensagem em
que os sentidos foram construídos para provocar efeito estético sonoro e/ou
visual.

• EXEMPLO:
“[...] Corona vírus é o seu nome

Espalhou-se rapidamente
Sem piedade nem dó

Matando um monte de gente

Em meio a dor e ao desespero
De longe, ouviam-se os gritos
Eu me lembrei das dez pragas

Que Deus mandou para o Egito”.

Poesia de Maria Lúcia Monteiro Xavier



Função fática: foco no canal

• Objetivo: enfatizar e verificar se o canal 
utilizado para transmissão de 
informação está estabelecendo ou 
interrompendo o contato. Palavra-chave: 
ruído.

• EXEMPLO - destaque da página do site 
UNA-SUS.



Fim! Obrigada e aguardo vocês todos no nosso próximo encontro!
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