
 

 
 

Prof. André Moraes 
 

FUNÇÕES DA LINGUAGEM 
 
 
 



 

 
 

CARACTERÍSTICA BÁSICA DA COMUNICAÇÃO: 
 
 

“alguém diz alguma coisa a outrem.” 
 
 
 
 



 

 
1º - FATORES CONSTITUTIVOS DO ATO DE 
COMUNICAÇÃO. 
 

 

 CONTEXTO  

REMETENTE MENSAGEM DESTINATÁRIO 

 CONTATO  

 CÓDIGO  



 

 
2º - FUNÇÕES DA LINGUAGEM 
 

 REFERENCIAL  

EMOTIVA POÉTICA CONATIVA 

 FÁTICA  

 METALINGUÍSTICA  

 
 
 



 

1) FUNÇÃO EMOTIVA – está centrada no remetente 
(também chamado emissor / transmissor / codificador / 
falante).  Há exteriorização de suas emoções e 
sentimentos. 
 
CARACTERÍSTICAS: presente em frases exclamativas, 
nas interjeições, na 1ª pessoa dos verbos e dos 
pronomes. 
 
 



 

“Samba em Prelúdio” 
(Baden Powel e Vinícius de Moraes) 

 

Eu sem você 
Não tenho porquê 
Porque sem você 
Não sei nem chorar 
Sou chama sem luz 
Jardim sem luar 
Luar sem amor 
Amor sem se dar 
(...) 



 

2) FUNÇÃO CONATIVA – está centrada no destinatário 
(receptor, decodificador, ouvinte).  Dele, espera-se uma 
resposta ou tomada de atitude.  Há forte apelo social, daí 
ser chamada, também, de Função Apelativa. 

 

CARACTERÍSTICAS: aparece nas frases interrogativas, 
nas imperativas, nos vocativos, na segunda pessoa dos 
verbos e dos pronomes. 
 

Observação: ela é bastante usada nas propagandas.  O 
verbo no Imperativo é sua principal marca linguística. 



 

 
Beba Coca-Cola. 
 
Compre Batom. 
 
Use Rexona. 
 
Abuse e use C&A. 
 
 



 

3) FUNÇÃO REFERENCIAL – está centrada no contexto.  
Tem caráter informativo, de constatação.  Também é 
chamada de Função Representativa. 
 
CARACTERÍSTICA: aparece nas frases afirmativas, na 
linguagem técnica e científica, na linguagem dos livros 
didáticos, na linguagem jornalística e na de relações 
públicas. 
 
 



 

 
 
 
 
BANDO INVADE HOSPITAL E RESGATA PRESO (JB) 
 
 
 
 
 



 

4) FUNÇÃO FÁTICA – está centrada no contato, 
estabelecido através de um canal entre emissor e 
receptor.  Serve para iniciar, prolongar ou encerrar o ato 
de comunicação.  É acompanhada de outra, ou outras 
funções. 
 
CARACTERÍSTICA: aparece em expressões ou 
partículas como “alô”, “olá”, “tudo bem”, “né”, “entendeu?”, 
“tchau” etc. 
 



 

 
 
 
- Olá, como vai? 
- Eu vou indo e você, tudo bem? 
- Tudo bem, eu vou indo... 

(Paulinho da Viola) 
 



 

5) FUNÇÃO METALINGUÍSTICA – está centrada no 
código, na própria linguagem, ou seja, ela se explica e 
comenta. 
 
CARACTERÍSTICA: palavras que explicam palavras, 
cinema que fala de cinema, teatro de teatro, poesia de 
poesia etc. 
 
 
 



 

Observação: quando há dúvida sobre o código e quando 
se indagar a respeito dele, também ocorrerá Função 
Metalinguística.  A metalinguagem existirá no momento da 
explicação. 
 
- Ana, o que significa “oscular”? 
- Significa “beijar”. 
 
 
 



 

6) FUNÇÃO POÉTICA – está centrada na mensagem.   
 
CARACTERÍSTICA: seleção do vocabulário, conotação, 
figuras de linguagem (metáfora, metonímia, antítese, 
prosopopeia etc.), rimas (na poesia), ritmo (na prosa) etc. 
 
 
 
 
 



 

“A mesma Dona Ângela” 
(Gregório de Matos) 

 

Anjo no nome, Angélica na cara, 
Isso é ser flor, e Anjo juntamente, 
Ser Angélica flor, e Anjo florente, 
Em quem, sena em vós se uniformara? 
(...) 
 
(Fonte: VALENTE, André, A linguagem nossa de cada dia, Rio de 
Janeiro: Leviatã Publicações, 1997.) 



 

QUESTÕES OBJETIVAS 
1) “Bem-aventurados os que têm fome e sede de 
justiça, porque serão fartos.”; esta frase de Mateus, 5,6 
tem como função de linguagem predominante a: 
(A) emotiva; 
(B) metalinguística; 
(C) fática; 
(D) conativa; 
(E) referencial. 
 



 

2) Em “A Terra gira em torno do Sol.”, a função de 
linguagem que predomina é a 
 
(A) emotiva. 
(B) metalinguística. 
(C) fática. 
(D) conativa. 
(E) referencial. 
 
 



 

3) No trecho “Cala a boca, Bárbara.” (Chico Buarque 
e Ruy Guerra), há um exemplo da função 
 
(A) emotiva. 
(B) poética. 
(C) metalinguística. 
(D) referencial. 
(E) conativa. 
 
 



 

4)  
Eu Preciso Aprender a Ser Só 

 

Ah! Se eu te pudesse fazer entender 
Sem teu amor eu não posso viver 
E sem nós dois o que resta sou eu 
Eu assim tão só 
Eu preciso aprender a ser só 
Poder dormir sem sentir teu calor 
E ver que foi só um sonho e passou 
 

(Marcos Valle e Paulo Sérgio Valle)  



 

No texto anterior, há, principalmente, as funções 
 
(A) poética e fática. 
(B) emotiva e metalinguística. 
(C) referencial e conativa. 
(D) emotiva e conativa. 
(E) metalinguística e poética. 
 
 
 



 

5)  
Meus oito anos 

 
Oh! que saudades que eu tenho  
Da aurora da minha vida 
Da minha infância querida 
Que os anos não trazem mais. 
 
(Casemiro de Abreu) 
 



 

Nesses versos de Casemiro de Abreu, predomina a 
função  
 
(A) emotiva. 
(B) poética. 
(C) fática. 
(D) conativa. 
(E) referencial. 
 
 



 

6) “Você já entregou seu imposto de renda?” No 
trecho anterior, predomina qual função da linguagem? 
 
(A) emotiva. 
(B) poética. 
(C) fática. 
(D) conativa. 
(E) referencial. 
 
 



 

7) Em “O céu está nublado.”, está expressa a função 
 
(A) emotiva. 
(B) poética. 
(C) fática. 
(D) conativa. 
(E) referencial. 
 
 
 



 

8) “Vai na frente, Pedro, e deixa a porta aberta.” 
(Dalton Trevisan) 
 

No trecho anterior, qual função da linguagem predomina? 
 

(A) emotiva. 
(B) poética. 
(C) fática. 
(D) conativa. 
(E) referencial. 


