
 
 

 

 

1 

Português 
 

Funções da Linguagem (poética, fática e referencial) 

 

Resumo 

 

Você já deve saber que podemos utilizar vários recursos para nos comunicarmos com alguém, como gestos, 

imagens, músicas ou olhares. No entanto, a linguagem é a forma mais abrangente e efetiva que possuímos 

e, dependendo de nossa mensagem, podemos fazer inúmeras associações e descobrir o contexto ou a 

circunstância que aquela intenção comunicativa foi construída.  
Existem dois tipos de linguagem, a verbal e a não-verbal. Na primeira, a comunicação é feita por meio da 

escrita ou da fala, enquanto a segunda é feita por meio de sinais, gestos, movimentos, figuras, entre outros.  
A linguagem assume várias funções, por isso, é muito importante saber as suas distintas características 

discursivas e intencionais. Em primeiro lugar, devemos atentar para o fato de que, em qualquer situação 

comunicacional plena, seis elementos estão presentes:  

• Emissor: É o responsável pela mensagem. É ele quem, como o próprio nome sugere, emite o enunciado. 

• Receptor: A quem se direciona o que se deseja falar; o destinatário.  

• Mensagem: O que será transmitido, a “tradução” de uma ideia. 

• Referente: O assunto, também chamado de contexto.   

• Canal: Meio pelo qual será transmitido a mensagem.   

• Código: A forma que a linguagem é produzida.  

Cada uma das seis funções que a linguagem desempenha está centrada em um dos elementos acima, ou na 

forma como alguns desses elementos se relacionam com os outros. Veja a seguir:  

 

Referencial: Centraliza-se no contexto, no referente. Transmite dados de maneira objetiva, direta, impessoal. 

A dissertação argumentativa é o tipo de texto em que um determinado ponto de vista é defendido de maneira 

objetiva, a partir da utilização de argumentos. Outros exemplos são textos jornalísticos, livros didáticos e 

apostilas.  

 

Fática: Está centrada no canal. Objetiva estabelecer, prolongar ou interromper o processo de comunicação.  

Exemplo: 

— Olá, como vai?  

— Eu vou indo e você, tudo bem?  

— Tudo bem, eu vou indo...  

A função fática envolve o contato entre o emissor e o receptor, seja para iniciar, prolongar, interromper ou 

simplesmente testar a eficiência do canal de comunicação. Na língua escrita, qualquer recurso gráfico 

utilizado para chamar atenção para o próprio canal (negrito, mudar o padrão de letra, criar imagem com a 

distribuição das palavras na página em branco) constitui um exemplo de função fática.  
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Poética: Centraliza-se na própria mensagem. É o trabalho poético realizado em um determinado contexto.  

Exemplo: 

“De repente do riso fez-se o pranto  

Silencioso e branco como a bruma  

E das bocas unidas fez-se a espuma 

 E das mãos espalmadas fez-se o espanto.” (Vinícius de Morais)  

 

Como é centrada na própria mensagem, a função poética existe, predominantemente, em textos literários, 

resultantes da elaboração da linguagem, por meio de vários recursos estilísticos que a língua oferece. 

Contudo, é comum, hoje, observarmos textos técnicos que se utilizam de elementos literários para poder 

evidenciar um determinado sentido.  
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Exercícios 

 

1. Deficientes visuais já podem ir a algumas salas de cinema e teatros para curtir, em maior intensidade, 

as atrações em cartaz. Quem ajuda na tarefa é o aplicativo Whatscine, recém-chegado ao Brasil e 

disponível para os sistemas operacionais iOS (Apple) ou Android (Google). Ao ser conectado à rede 

wi-fí de  cinemas e teatros, o app sincroniza um áudio que descreve o que ocorre na tela ou no palco 

com o espetáculo em andamento: o usuário, então, pode ouvir a narração em seu celular.O programa 

foi desenvolvido por pesquisadores da Universidade Carlos III, em Madri. “Na Espanha, 200 salas de 

cinema já oferecem o recurso e filmes de grandes estúdios já são exibidos com o recurso do 

Whatscine!”, diz o brasileiro Luis Mauch, que trouxe a tecnologia para o país. “No Brasil, já fechamos 

parceria com a São Paulo Companhia de Dança para adaptar os espetáculos deles! Isso já é um 

avanço. Concorda?” 
Disponível em: http://veja.abril.com.br. Acesso em: 25jun. 2014 (adaptado) 

Por ser múltipla e apresentar peculiaridades de acordo com a intenção do emissor, a linguagem 

apresenta funções diferentes. Nesse fragmento, predomina a função referencial da linguagem, porque 

há a presença de elementos que: 

a) buscam convencer o leitor, incitando o uso do aplicativo. 

b) definem o aplicativo, revelando o ponto de vista da autora,. 

c) evidenciam a subjetividade, explorando a entonação emotiva. 

d) expõem dados sobre o aplicativo, usando linguagem denotativa. 

e) objetivam manter um diálogo com o leitor, recorrendo a uma indagação. 

 

2. A questão é começar 

 Coçar e comer é só começar. Conversar e escrever também. Na fala, antes de iniciar, mesmo numa 

livre conversação, é necessário quebrar o gelo. Em nossa civilização apressada, o “bom dia”, o “boa 

tarde, como vai?” já não funcionam para engatar conversa. Qualquer assunto servindo, fala-se do 

tempo ou de futebol. No escrever também poderia ser assim, e deveria haver para a escrita algo como 

conversa vadia, com que se divaga até encontrar assunto para um discurso encadeado. Mas, à 

diferença da conversa falada, nos ensinaram a escrever e na lamentável forma mecânica que supunha 

texto prévio, mensagem já elaborada. Escrevia-se o que antes se pensara. Agora entendo o contrário: 

escrever para pensar, uma outra forma de conversar. 
Assim fomos “alfabetizados”, em obediência a certos rituais. Fomos induzidos a, desde o início, 

escrever bonito e certo. Era preciso ter um começo, um desenvolvimento e um fim predeterminados. 

Isso estragava, porque bitolava, o começo e todo o resto. Tentaremos agora (quem? eu e você, leitor) 

conversando entender como necessitamos nos reeducar para fazer do escrever um ato inaugural; não 

apenas transcrição do que tínhamos em mente, do que já foi pensado ou dito, mas inauguração do 

próprio pensar. “Pare aí”, me diz você. “O escrevente escreve antes, o leitor lê depois.” “Não!”, lhe 

respondo, “Não consigo escrever sem pensar em você por perto, espiando o que escrevo. Não me 

deixe falando sozinho.” Pois é; escrever é isso aí: iniciar uma conversa com interlocutores invisíveis, 

imprevisíveis, virtuais apenas, sequer imaginados de carne e ossos, mas sempre ativamente 

presentes. Depois é espichar conversas e novos interlocutores surgem, entram na roda, puxam 

assuntos. Termina-se sabe Deus onde. 
(Marques, M.O. Escrever é Preciso, Ijuí, Ed. UNIJUÍ, 1997, p. 13). 
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Observe a seguinte afirmação feita pelo autor: “Em nossa civilização apressada, o “bom dia”, o “boa 

tarde” já não funcionam para engatar conversa. Qualquer assunto servindo, fala-se do tempo ou de 

futebol.” Ela faz referência à função da linguagem cuja meta é “quebrar o gelo”. Indique a alternativa 

que explicita essa função. 
a) Função emotiva 

b) Função referencial 

c) Função fática 

d) Função conativa 

e) Função poética 

 

3. Observe: 
No Ar FORÇA AÉREA BRASILEIRA ABRE CONCURSO PARA FORMAR PRIMEIRA TURMA DE 

AVIADORAS 

Uma mulher pode estar à frente do Comando da Aeronáutica no futuro. Em Portaria publicada dia 31 

de julho, no Diário Oficial da União, o Comandante da Aeronáutica, Ten.- Brig.- do- Ar Carlos de 

Almeida Baptista, autorizou a abertura de 20 vagas para as candidatas, em caráter excepcional, ao 

1º ano do Curso de Formação de Oficiais Aviadores, da Academia da Força Aérea (AFA). 

 

A função da linguagem PREDOMINANTE no texto acima é 

a) fática.  

b) conativa.  

c) referencial.  

d) emotiva ou expressiva. 

 

4. Em uma famosa discussão entre profissionais das ciências biológicas, em 1959, C. P. Snow lançou 
uma frase definitiva: “Não sei como era a vida antes do clorofórmio”. De modo parecido, hoje podemos 
dizer que não sabemos como era a vida antes do computador. Hoje não é mais possível visualizar um 
biólogo em atividade com apenas um microscópio diante de si; todos trabalham com o auxílio de 
computadores. Lembramo-nos, obviamente, como era a vida sem computador pessoal. Mas não 
sabemos como ela seria se ele não tivesse sido inventado. 

PIZA, D. Como era a vida antes do computador? OceanAir em Revista, nº- 1, 2007 (adaptado). 

 

Neste texto, a função da linguagem predominante é: 

a) emotiva, porque o texto é escrito em primeira pessoa do plural. 

b) referencial, porque o texto trata das ciências biológicas, em que elementos como o clorofórmio e 

o computador impulsionaram o fazer científico. 

c) metalinguística, porque há uma analogia entre dois mundos distintos: o das ciências biológicas 

e o da tecnologia. 

d) poética, porque o autor do texto tenta convencer seu leitor de que o clorofórmio é tão importante 

para as ciências médicas quanto o computador para as exatas. 

e) apelativa, porque, mesmo sem ser uma propaganda, o redator está tentando convencer o leitor 

de que é impossível trabalhar sem computador, atualmente. 
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5. Canção do vento e da minha vida 
O vento varria as folhas, 
O vento varria os frutos, 
O vento varria as flores… 
E a minha vida ficava 
Cada vez mais cheia 
De frutos, de flores, de folhas. 
[…] 
O vento varria os sonhos 
E varria as amizades… 
O vento varria as mulheres… 
E a minha vida ficava 
Cada vez mais cheia 
De afetos e de mulheres. 
O vento varria os meses 
E varria os teus sorrisos… 
O vento varria tudo! 
E a minha vida ficava 
Cada vez mais cheia 
De tudo. 

BANDEIRA, M. Poesia completa e prosa. Rio de Janeiro: José Aguilar, 1967. 

Predomina no texto a função da linguagem: 

a) fática, porque o autor procura testar o canal de comunicação. 

b) metalinguística, porque há explicação do significado das expressões. 

c) conativa, uma vez que o leitor é provocado a participar de uma ação. 

d) referencial, já que são apresentadas informações sobre acontecimentos e fatos reais. 

e) poética, pois chama-se a atenção para a elaboração especial e artística da estrutura do texto. 

  



 
 

 

 

6 

Português 
 

6. 14 coisas que você não deve jogar na privada 
Nem no ralo. Elas poluem rios, lagos e mares, o que contamina o ambiente e os animais. Também 

deixa mais difícil obter a água que nós mesmos usaremos. Alguns produtos podem causar 

entupimentos: 

• cotonete 

• medicamento e preservativo; 

• óleo de cozinha; 

• ponta de cigarro; 

• poeira de varrição de casa; 

• fio de cabelo e pelo de animais; 

• tinta que não seja à base de água; 

• querosene, gasolina, solvente, tíner. 

 

 Jogue esses produtos no lixo comum. Alguns deles, como óleo de cozinha, medicamento e tinta, 

podem ser levados a pontos de coleta especiais, que darão a destinação final adequada. 

MORGADO, M.; EMASA. Manual de etiqueta. Planeta Sustentável, jul.-ago. 2013 (adaptado). 

 O texto tem objetivo educativo. Nesse sentido, além do foco no interlocutor, que caracteriza a 

função conativa da linguagem, predomina também nele a função referencial, que busca 

a) despertar no leitor sentimentos de amor pela natureza, induzindo-o a ter atitudes responsáveis 

que beneficiarão a sustentabilidade do planeta. 

b) informar o leitor sobre as consequências da destinação inadequada do lixo, orientando-o sobre 

como fazer o correto descarte de alguns dejetos. 

c) transmitir uma mensagem de caráter subjetivo, mostrando exemplos de atitudes sustentáveis do 

autor do texto em relação ao planeta. 

d) estabelecer uma comunicação com o leitor, procurando certificar-se de que a mensagem sobre 

ações de sustentabilidade está sendo compreendida. 

e) explorar o uso da linguagem, conceituando detalhadamente os termos utilizados de forma a 

proporcionar melhor compreensão do texto. 

  

7. A biosfera, que reúne todos os ambientes onde se desenvolvem os seres vivos, se divide em unidades 
menores chamadas ecossistemas, que podem ser uma 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. 

  

Predomina no texto a função da linguagem 

a) emotiva, porque o autor expressa seu sentimento em relação à ecologia. 

b) fática, porque o texto testa o funcionamento do canal de comunicação. 

c) poética, porque o texto chama a atenção para os recursos de linguagem. 

d) conativa, porque o texto procura orientar comportamentos do leitor. 

e) referencial, porque o texto trata de noções e informações conceituais. 
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8.  

 

Através da linguagem não verbal, o artista gráfico polonês Pawla Kuczynskiego aborda a triste 

realidade do trabalho infantil. O artista gráfico polonês Pawla Kuczynskiego nasceu em 1976 e recebeu 

diversos prêmios por suas ilustrações. Nessa obra, ao abordar o trabalho infantil, Kuczynskiego usa 

sua arte para 

a) difundir a origem de marcantes diferenças sociais. 

b) estabelecer uma postura proativa da sociedade. 

c) provocar a reflexão sobre essa realidade. 

d) propor alternativas para solucionar esse problema. 

e) retratar como a questão é enfrentada em vários países do mundo. 

  

9.  

 

A rapidez é destacada como uma das qualidades do serviço anunciado, funcionando como estratégia 

de persuasão em relação ao consumidor do mercado gráfico. O recurso da linguagem verbal que 

contribui para esse destaque é o emprego: 

a) do termo "fácil" no início do anúncio, com foco no processo. 

b) de adjetivos que valorizam a nitidez da impressão. 

c) das formas verbais no futuro e no pretérito, em sequência. 

d) da expressão intensificadora "menos do que" associada à qualidade. 

e) da locução "do mundo" associada a "melhor", que quantifica a ação. 
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10.      

 

  

Os gráficos expõem dados estatísticos por meio de linguagem verbal e não verbal. No texto, o uso 

desse recurso 

a) exemplifica o aumento da expectativa de vida da população. 

b) explica o crescimento da confiança na instituição do casamento. 

c) mostra que a população brasileira aumentou nos últimos cinco anos. 

d) indica que as taxas de casamento e emprego cresceram na mesma proporção. 

e) sintetiza o crescente número de casamentos e de ocupação no mercado de trabalho. 
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Gabarito 

 

1. D 

O fragmento retirado da Revista Veja informa sobre o aplicativo “Whatscine”. Assim, utiliza-se a 

linguagem denotativa para informar sobre essa nova criação, sendo, portanto, predominante a função 

referencial da linguagem. Mais uma vez, o assunto clássico sendo cobrado na prova do ENEM. 

 

2. C 

A função fática objetiva testar o canal e uma das estratégias é “quebrar o gelo’, isto é, os cumprimentos 

são exemplos da função fática na prática. 

 

3. C 

O texto não apresenta marcas de subjetividade e é centrado no contexto, reportando fatos. 

 

4. B 

No texto, a função de linguagem característica é a referencial, uma vez que o elemento da comunicação 

que ganha destaque é o referente, isto é, o objeto de que se fala. Em outros termos, a finalidade do artigo 

é informar o leitor a respeito de algo: no caso, trata da importância tanto do clorofórmio quanto do 

computador para o fazer científico. 

 

5. E 

Textos que privilegiam a função poética da linguagem põem em evidência a maneira de dizer, a fim de 

obter efeitos expressivos. Por vezes, então, esses textos produzem significados não só por meio das 

palavras que empregam, mas também por intermédio do modo como elas se combinam. No poema 

Canção do vento e da minha vida, por exemplo, a repetição de estruturas de frase constrói um significado 

não explícito: a recorrência das mudanças na vida do eu lírico. 

 

6. B 

Lembrar que a função referencial está focada no aspecto informacional – então, o aspecto de orientação 

é apropriado a este tipo de comunicação. 

 

7. E  

Nota-se que a mensagem do texto está centrada em seu referente e ele é exterior à linguagem e ao 

processo comunicativo, isto é, o texto trata de noções e informações conceituais. A função de linguagem 

predominante nesse texto é a referencial. 

 

8. C 

Esta obra de Pawla Kuczynskiego induz a reflexão sobre a amarga realidade do trabalho infantil, uma 

vez que retrata o contraste entre dois meninos, sendo que ao passo que um brinca, o outro trabalha.  

 

9. C 

“Vai ser bom” e “não foi” são, respectivamente, uma locução no futuro e uma forma verbal no presente. 

 

10. E 

Os gráficos apontam dados que demonstram o crescimento tanto do número de casamentos entre 2003 

e 2008 de pessoas acima de 60 anos (que foi de 44%), como também do ingresso dessas pessoas no 

mercado de trabalho (que foi de 7%), centrado em fatos, predomina a função referencial da linguagem. 


