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Conceito de linguagem e texto 
 

 
 

RESUMO   
 

 

A linguagem é a capacidade dos seres humanos em expressar ideias, pensamentos, opiniões e sentimentos. 

É através dela que podemos nos comunicar e utilizar diferentes tipos de linguagem para estabelecer a 

interação com o nosso ouvinte, por exemplo, por meio de sinais, símbolos, gestos, sons, etc. Além disso, 

cabe destacar que existem diferentes tipos de linguagem, entre elas: a verbal, a não verbal e a híbrida. Já o 

texto é tudo aquilo que transmite uma mensagem e pode ser classificado como texto verbal, não verbal e 

híbrido possuindo as mesmas características da linguagem.  

 

A linguagem verbal é aquela que utiliza as palavras para comunicar sobre uma informação. Observe que a 

placa abaixo transmite uma mensagem por meio da linguagem verbal.  

 

 
 

A linguagem não verbal é aquela que utiliza os sinais, gestos, sons, entre outros recursos não verbais para 

transmitir uma informação. Lembre-se que mesmo sem palavras, uma mensagem pode ser transmita com 

entendimento ao seu receptor, por exemplo, o sinal de trânsito que cada cor representa um comando ao 

motorista.  

 
Além da linguagem verbal e não verbal, há também a híbrida que utiliza a mistura dos dois outros tipos de 

linguagem para transmitir uma informação. É um exemplo das tirinhas em quadrinhos que utilizam imagem 

que apresentam a fisionomia dos personagens articulados com as falas.  
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Elementos da comunicação  

 

Como a comunicação está associada à linguagem, há elementos que compõem esse processo de transmissão 

de mensagens entre um emissor e um receptor. São eles:  

 

• Emissor: É aquele que emite a mensagem para um receptor ou receptores. Também pode ser 

chamado de locutor ou falante.  

• Receptor: É quem recebe a mensagem transmitida pelo emissor. Também pode ser chamado de 

interlocutor ou ouvinte.  

• Mensagem: É o objeto utilizado na comunicação e apresenta o conjunto de informações 

transmitidas.  

• Código: Representa o conjunto que signos que serão utilizados na mensagem.  

• Canal: É o local (meio) onde a mensagem será transmitida.  

• Contexto: É a situação comunicativa em que estão inseridos o emissor e o receptor. Também pode 

ser chamado de referente.  

 

Funções da linguagem  

 

As funções de linguagem estão relacionadas aos elementos da comunicação. Cada uma é utilizada com 

diferentes intenções e mesmo que exista uma função que predomine, vários tipos de linguagem podem estar 

presentes em um mesmo texto.  

 

• Emotiva: Tem como objetivo transmitir as emoções, sentimentos e subjetividades por meio da 

opinião. Apresenta o texto na primeira pessoa enfatizando o caráter pessoal e evidencia o emissor da 

comunicação. São exemplos: textos poéticos, cartas, diários, etc.  

• Apelativa: Tem como objetivo convencer o leitor/receptor da mensagem. O texto pode aparecer 

em segunda ou terceira pessoa e possui verbos no imperativo e vocativo. O foco está no receptor da 

mensagem. São exemplos: propagandas, publicidades, discursos políticos, etc.  

• Poética: Tem como objetivo a forma que a mensagem será transmitida. Apresenta as palavras no 

sentido conotativo e a presença de figura de linguagem. O foco da função poética é a mensagem 

(assunto). São exemplos: textos literários, provérbios, anedotas, etc.  

• Metalinguística: Tem como objetivo utilizar o código para explicar o próprio código. O foco da 

função metalinguística é o código da mensagem. São exemplos: manuais de instruções, dicionários, 

etc.  

• Fática: Tem como objetivo estabelecer ou interromper a comunicação testando o canal de 

comunicação. São comumente utilizadas em diálogos. São exemplos: expressões de cumprimento, 

saudações, etc.  

• Referencial: Tem o objetivo de informar. Apresenta o texto na terceira pessoa (singular e plural) 

enfatizando o caráter impessoal e evidencia o contexto da mensagem. São exemplos: materiais 

didáticos, textos jornalísticos, etc.  

 


