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Qual o objetivo do texto?
Todo texto tem uma finalidade, podendo ser:

● informativo
● argumentativo
● contratual
● Pedido/solicitação
● expressivo

Elementos da linguagem:

Emissor: quem emite a mensagem

Receptor: quem recebe a mensagem

Canal: contexto social/geográfico

Código: forma de expressão verbal ou não 
verbal.

Referencial: está associado com a referência 
cultural de ambos.



conotação e denotação
Sentido denotativo refere-se a um objeto 
do mundo extralinguístico, ou seja, quando 
utilizamos a palavra no sentido literal ou 
real.

Exemplo: vou cortar as mangas da blusa.  

Sentido conotativo depende do contexto para 
construir significado.

Exemplo: Arregacei as mangas e segui em frente.

Exercício: qual o sentido conotativo da frase 
anterior?



aplicação : 
Assinale com (D) para denotativo e (C) para conotativo: 
A) D) O atleta feriu a cabeça.
B) C) João é cabeça e matemática.
C) C) A notícia não tem pé nem cabeça.
D) D) Em cada cabeça uma sentença.
E) C) O cabeça do time será o capitão.
F) D) Filipe foi embora porque estava com dor na cabeça.



Texto literário vs texto não literário
O texto literário assume função 
predominantemente poética, por ter seu sentido 
predominantemente conotativo, utiliza muitos 
recursos linguísticos como as figuras de linguagem 
para obter um vocabulário plurissignificativo , além 
das associações de léxico inéditas.

O texto não literário é utilitário, pelo contrário, 
prioriza a função denotativa, admite o uso de 
figuras de linguagem desde que não altere o 
sentido único do texto, muitas vezes enunciativo.



funções da linguagem

As funções da linguagem servem para nos 
questionar qual o sentido real do enunciado 
utilizado pelo emissor(voz)/autor(texto). Para 
Roman Jakobson a linguagem tem 6 funções, 
veja: 

A linguagem pode ter uma função expressiva ou 
emotiva, nas quais o falante expressa o seu 
sentimento. Sendo essa em 1º pessoa, 
predomina-se o sentido conotativo, evitado em 
dissertativos-argumentativos.

https://www.youtube.com/watch?v=a1IBpsuCI14 
acessado em 09/08/2020

exemplo: (eu) estou extasiada com a apresentação 
do discurso!

Já a função referencial está centrada no texto, 
no fato em si, através de uma linguagem objetiva e 
informativa está presente em artigos científicos, 
editoriais cuja linguagem é a mais indicada para 
redação de textos acadêmicos.

exemplo: redação do ENEM 

https://www.youtube.com/watch?v=a1IBpsuCI14


Temos também a função cdenotativaou apelativa 
está centrada no 
receptor(voz)/destinatário(texto). Muito 
apropriada para propagandas, por isso acaba 
sendo bastante utilizada como apelo social. Neste 
caso, não indica-se para fins 
dissertativo-argumentativo. 

Exemplo: “Fora Temer!”

O texto/enunciado pode ter uma função fática, 
cuja função é manter ou encerrar a 
comunicação através de interjeições como: 
“Oi”, “tudo bem?”, “Sim”, “não”, “tchau”.

Como já mencionado, a função poética explora 
o sentido conotativo, pode estar presente nos 
textos de prosa ou verso. Sua estrutura é 
composta por versos, rimas, repetição, 
regularidade métrica e oposição de sentido.
https://www.youtube.com/watch?v=WhhseMC
Wvhc acssado em 09/08/2020

    

https://www.youtube.com/watch?v=WhhseMCWvhc
https://www.youtube.com/watch?v=WhhseMCWvhc


Função metalinguística precisa ser 
interpretada através do código, ela comenta e 
explica a si mesma. O dicionário e as 
gramáticas têm essa como principal função.

Exercício 1: Qual deve ser a função de 
linguagem predominante em textos 
dissertativos?

Exercício 2: “Os advérbios são termos que 
caracterizam os adjetivos, os verbos, os 
advérbios e até uma frase inteira. Tem-se nessa 
definição a relevância da função:
A) referencial, por se tratar de uma simples.
B) emotiva, por ser a opinião dos gramáticos 

normativos.
C) Conativa, visto que procurou obter uma 

reação e admiração do leitor.
D) fática, pois visa afirmar e manter a 

comunicação.”



ex. função metalinguística: Motivo de cecília meireles
“Eu canto porque o instante existe

e a minha vida está completa.

Não sou alegre nem sou triste:

sou poeta.

Irmão das coisas fugidias,

não sinto gozo nem tormento.

Atravesso noites e dias

no vento.

 se desmorono ou se edifico,

se permaneço ou me desfaço,

- não sei, não sei. Não sei se fico

ou passo.

Sei que canto. E a canção é tudo.

Tem sangue eterno a asa ritmada.

E um dia sei que estarei mudo

-mais nada.”



aspectos semânticos da linguagem

A semântica é a multiplicidade de sentidos que 
determinados textos podem ter.

Observe algumas dessas relações de sentidos 
que podem ser provocadas pelos fenômenos:

Polissemia: pluralidade de sentidos que a 
palavra pode carregar como “linha” 

Escreva no bate-papo quais sentidos a palavra 
“linha” pode carregar.

Paronímia: é o uso de palavras parecidas com 
significantes diferentes.

Homonímia: é o uso de palavras que possuem a 
mesma grafia, com significados diferentes são 
(sadio), são (verbo ser) e são (santo).



Homógrafos: mesmo som, mas grafias diferentes: 
dúvida e duvida (verbo conjugado em terceira 
pessoa no presente).

Sinonímia: palavras diferentes mas com o mesmo 
sentido.
Exemplo: brado, grito, clamor.

Antonímia: palavras que se opõe em seu sentido e 
grafia:
Exemplo: mal/bem e triste/feliz



exercício enem 2018 (adaptado)

A utilização de determinadas variedades linguísticas em campanhas 
educativas têm a função de atingir público-alvo de uma forma mais objetiva 
e direta. No caso desse texto, identifica-se essa estratégia pela(o):
A) discurso formal da língua portuguesa.
B) registro padrão próprio da língua escrita.
C) seleção lexical restrita à esfera da medicina.
D) fidelidade ao jargão da linguagem publicitária.
E) uso de marcas linguísticas típicas da oralidade.



Sugestão de materiais
Vídeo do professor Pasquale “interpretação de textos: funções da linguagem” 
:

https://www.youtube.com/watch?v=9cXbteWeuJU acessado em 09/08/2020

https://www.youtube.com/watch?v=-SeDJyo8nJQ acessado em 09/08/2020

Exercícios de Funções da Linguagem - Profº Noslen

https://www.youtube.com/watch?v=xHVSZP37W6k&t=6s acessado em 
09/08/2020

https://www.youtube.com/watch?v=9cXbteWeuJU
https://www.youtube.com/watch?v=-SeDJyo8nJQ
https://www.youtube.com/watch?v=xHVSZP37W6k&t=6s

