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 Elementos da comunicação;
 Função emotiva;
 Função apelativa;
 Função  referencial;
 Função metalinguística;
 Função fática;
 Função poética.



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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