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2. Função emotiva: através dessa função, o emissor

imprime no texto as marcas de sua atitude pessoal:

emoções, avaliações, opiniões.
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Exemplo

“Porém meus olhos não perguntam nada./ O homem atrás do
bigode é sério, simples e forte./Quase não conversa./Tem poucos,
raros amigos/o homem atrás dos óculos e do bigode.” (Poema de
sete faces, Carlos Drummond de Andrade)
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3. Função conativa: O objetivo é de influenciar, convencer o receptor de

alguma coisa por meio de uma ordem (uso de vocativos), sugestão, convite

ou apelo (daí o nome da função). Os verbos costumam estar no imperativo

(Compre! Faça!) ou conjugados na 2ª ou 3ª pessoa (Você não pode perder!

Ele vai melhorar seu desempenho!). Esse tipo de função é muito comum em

textos publicitários, em discursos políticos ou de autoridade.
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Exemplos:

Não perca a chance de ir ao cinema pagando menos!

Aproveite as melhores ofertas!

Não perca esta chance! Ligue ainda hoje!

Cidadão consciente, vote em mim!
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4. Função fática: a palavra fático significa “ruído, rumor”. Foi utilizada

inicialmente para designar certas formas usadas para chamar a atenção

(ruídos como psiu, ahn, ei). Essa função ocorre quando a mensagem se

orienta sobre o canal de comunicação ou contato, buscando verificar e

fortalecer sua eficiência.
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Quando estamos em um diálogo, por exemplo, e dizemos ao nosso

receptor “Está entendendo?”, estamos utilizando este tipo de

função ou quando atendemos o celular e dizemos “Oi” ou “Alô”

Ex.: “Alô, alô, Marciano

Aqui, quem fala é da Terra.”



54

5. Função metalinguística: Essa função refere-se à

metalinguagem, que é quando o emissor explica um código

usando o próprio código. Quando um poema fala da

própria ação de se fazer um poema.
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Exemplo 

“Pegue um jornal
Pegue a tesoura.
Escolha no jornal um artigo do tamanho que você deseja dar a
seu poema.
Recorte o artigo.”

Este trecho da poesia, intitulada “Para fazer um poema dadaísta” utiliza o
código (poema) para explicar o próprio ato de fazer um poema.
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6. Função poética: quando a mensagem é elaborada de forma

inovadora e imprevista, utilizando combinações sonoras ou rítmicas,

jogos de imagem ou de ideias, temos a manifestação da função poética

da linguagem. Essa função é capaz de despertar no leitor prazer

estético e surpresa. É explorado na poesia e em textos publicitários.
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Exemplo

negócio/ego/ócio/cio/0

Na poesia acima “Epitáfio para um banqueiro”, José de Paulo Paes faz

uma combinação de palavras que passa a ideia do dia a dia de um

banqueiro, de acordo com o poeta.
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"O poeta é um fingidor.
Finge tão completamente
Que chega a fingir que é dor
A dor que deveras sente.“

Fernando Pessoa


