


Para melhor compreensão das funções da 
linguagem, torna-se necessário rever os 

elementos da comunicação.
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- emite, codifica a mensagem.

- recebe, decodifica a mensagem.

conteúdo transmitido pelo emissor.

- conjunto de signos usado na transmissão e na recepção da
mensagem.

- contexto relacionado a emissor e receptor.

- meio pelo qual circula a mensagem.

.: As atitudes e as reações dos comunicantes (gestos, expressões
faciais) são também referentes e exercem influência sobre a
comunicação.
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Cada elemento de comunicação vai se manifestar por meio de uma
função:

1. Emissor - função emotiva
2. Receptor - função conativa
3. Mensagem - função poética
4. Canal - função fática
5. Referente/contexto - função referencial
6. Código - função metalinguística



 O objetivo do emissor é transmitir suas opiniões,
sentimentos, inquietações, emoções e anseios;

 A realidade é transmitida sob o ponto de vista do emissor;
 A mensagem é subjetiva e centrada no emitente e,

portanto, apresenta-se na primeira pessoa, na
manifestação da subjetividade.
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Caçador de Mim

Por tanto amor, por tanta emoção
A vida me fez assim
Doce ou atroz, manso ou feroz
Eu, caçador de mim
Preso a canções
Entregue a paixões
Que nunca tiveram fim
Vou me encontrar longe do meu lugar
Eu, caçador de mim

Longe se vai sonhando demais
Mas onde se chega assim
Vou descobrir o que me faz sentir
Eu, caçador de mim

Nada a temer
Senão o correr da luta
Nada a fazer
Senão esquecer o medo
Abrir o peito à força
Numa procura
Fugir às armadilhas da mata escura

Vou descobrir o que me faz sentir
Eu, caçador de mim 

Nada a temer
Senão o correr da luta
Nada a fazer
Senão esquecer o medo
Abrir o peito à força
Numa procura
Fugir às armadilhas da mata escura Milton Nascimento
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Ex.:
Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: 
Vai, Carlos! ser gauche na vida.

[...] 
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)



 É centralizada no referente;
 Ocorre quando o emissor procura oferecer informações da

realidade de forma objetiva, direta, denotativa;
 Prevalece a 3ª pessoa do singular;
 Linguagem usada nas notícias de jornal e nos livros científicos.
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19/03/2011 - 23h23

Multidão acompanha chegada de Obama a hotel em Copacabana

JÚLIA CARNEIRO DA BBC BRASIL, NO RIO DE JANEIRO

Uma multidão de cariocas se aglomerou na praia de Copacabana para acompanhar a
chegada do presidente Barack Obama neste sábado, mas pôde ver pouco mais do que
os veículos do comboio do presidente e o forte aparato de segurança que o rodeia.
Após passar o dia em Brasília, Obama chegou à Base Aérea do Galeão às 20h15. Numa
comitiva de carros pretos com bandeiras americanas na janela, entrou pela garagem do
hotel JW Marriott, na Avenida Atlântica, às 21h.
A multidão, que até as 19h procurava garantir um espaço na calçada do hotel para ver a
chegada, foi afastada por paraquedistas do Exército e teve que esperar no calçadão de
Copacabana, separada do hotel por seis pistas de trânsito.
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 Centraliza-se no receptor;
 O emissor procura influenciar o comportamento do receptor;
 É comum o uso de tu e você, ou o nome da pessoa, além dos

vocativos e do imperativo;
 Usada nos discursos, nos sermões e nas propagandas, que se

dirigem diretamente ao consumidor, os chamados textos
injuntivos.
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Você não precisa se sentir assim quando sobrar 
mês  no final do salário.

Empréstimos Itaú, feito sobre medida para você.
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 Centralizada no canal;
 Tem como objetivo prolongar ou não o contato com o receptor, ou testar

a eficiência do canal;
 É a Linguagem das falas telefônicas, das saudações e de similares.

Ex.:
“- Que coisa, né?
- É. Puxa vida!
- Ora, droga!
- Bolas!
- Que troço!
- Coisa de louco!
- É!"
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 É Centralizada na mensagem;

 Revela recursos imaginativos criados pelo emissor;

 É Afetiva, sugestiva, conotativa, metafórica;

 Valorizam-se as palavras, suas combinações;

 É a linguagem figurada apresentada em obras literárias, letras de

música, em algumas propagandas, etc.



Ex.:“Água mole em pedra dura tanto bate até 
que fura”.

RIO NA SOMBRA
Som frio.

Rio Sombrio.

O longo som do rio frio.

O frio bom do longo rio.

Tão longe,
tão bom,
tão frio
o claro som do rio sombrio! Cecília Meireles
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 A metalinguagem acontece quando a linguagem fala de si
mesma;

 É a explicação de um código através do próprio código;
 O destaque está no código comunicativo, que é o tema da

mensagem;
 Essa linguagem é evidente em dicionários e gramáticas, mas

também pode estar em outros tipos de texto.


