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 TEMPO DE AULA: 50 min
 ACOLHIMENTO
 CONTEÚDO: Funções da linguagem.
 GÊNEROS TEXTUAIS: tirinha, poesia, capa de revista,

publicidade, fotografia, crônica.
 EXPLANAÇÃO DO CONTEÚDO: análise das funções da

linguagem em gêneros diversos.
 TEMPO PARA O REGISTRO VERBAL ESCRITO DA AULA
 DA TEORIA À PRÁTICA: atividade sobre funções da

linguagem.
 DESCRITOR(ES) A SER(EM) ALCANÇADO(S):
 D13 - Identificar as marcas linguísticas que evidenciam

o locutor e o interlocutor de um texto.
 ATIVIDADE PARA CASA
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A. EMISSOR: é aquele que envia a mensagem (pode ser uma única
pessoa ou um grupo de pessoas).

B. MENSAGEM: é o conteúdo (assunto) das informações que ora são
transmitidas.

C. RECEPTOR: é aquele a quem a mensagem é endereçada (um indivíduo
ou um grupo), também conhecido como destinatário.
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D. CANAL DE COMUNICAÇÃO: é o meio pelo qual a mensagem é
transmitida.

E. CÓDIGO: é o conjunto de signos e de regras de combinação desses
signos utilizado para elaborar a mensagem: o emissor codifica aquilo que
o receptor irá descodificar.

F. CONTEXTO: é o objeto ou a situação a que a mensagem se refere.
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FUNÇÃO EMOTIVA 

OU 

EXPRESSIVA



CARACTERÍSTICAS

• SUBJETIVIDADE – Predomínio da primeira pessoa

• VISÃO INTIMISTA

• UNILATERALIDADE

• PREOCUPAÇÃO COM O “EU”

• OPINIÕES E RELATOS PESSOAIS
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Não sei quem sou, que alma tenho.
Quando falo com sinceridade não sei com que sinceridade falo.
Sou variamente outro do que um eu que não sei se existe (se é esses 
outros)...
Sinto crenças que não tenho.
Enlevam-me ânsias que repudio.
A minha perpétua atenção sobre mim perpetuamente me ponta
traições de alma a um carácter que talvez eu não tenha,
nem ela julga que eu tenho.
Sinto-me múltiplo.

Fernando Pessoa
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FUNÇÃO REFERENCIAL, 
INFORMATIVA OU 

COGNITIVA



FUNÇÃO REFERENCIAL

• OBJETIVIDADE

• ÊNFASE NA INFORMAÇÃO

• CONHECIMENTO E ESCLARECIMENTO

• LINGUAGEM DENOTATIVA

• VISÃO UNIVERSAL 

• PREFERÊNCIA PELA 3ª PESSOA 

• TESES, TEXTOS JORNALÍSTICOS, CIENTÍFICOS
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