


Tem como objetivo estabelecer ou interromper a
comunicação de modo que o mais importante é a relação entre
o emissor e o receptor da mensagem. Aqui, o foco reside no
canal de comunicação.
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Onde se usa a função fática:
cumprimentos;
saudações;
conversas telefônicas.

Exemplos da função fática:
Alô! Alô?
Bom dia!
Não é mesmo?
Sei...
Hum... hum...
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É a que transmite uma mensagem elaborada, formalmente
estruturada, com as palavras cuidadosamente selecionadas para
produzir um resultado estético. A ênfase dada à própria mensagem.
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Ex.:

"O poeta é um fingidor.
Finge tão completamente
Que chega a fingir que é dor
A dor que deveras sente."

Fernando Pessoa
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EXERCÍCIOS

1. (UEMG-2006) Assinale a alternativa em que o(s) termo(s) em negrito do fragmento
citado NÃO contém (êm) traço(s) da função emotiva da linguagem.
a) Os poemas (infelizmente!) não estão nos rótulos de embalagens nem junto aos
frascos de remédio.
b) A leitura ganha contornos de “cobaia de laboratório” quando sai de sua
significação e cai no ambiente artificial e na situação inventada.
c) Outras leituras significativas são o rótulo de um produto que se vai comprar, os
preços do bem de consumo, o tíquete do cinema, as placas do ponto de ônibus (...)
d) Ler e escrever são condutas da vida em sociedade. Não são ratinhos
mortos (...) prontinhos para ser desmontados e montados, picadinhos (...)

C



7

A Questão é Começar

Coçar e comer é só começar. Conversar e escrever também. Na fala, antes de iniciar,
mesmo numa livre conversação, é necessário quebrar o gelo. Em nossa civilização
apressada, o “bom dia”, o “boa tarde, como vai?” já não funcionam para engatar
conversa. Qualquer assunto servindo, fala-se do tempo ou de futebol. No escrever
também poderia ser assim, e deveria haver para a escrita algo como conversa vadia,
com que se divaga até encontrar assunto para um discurso encadeado. Mas, à
diferença da conversa falada, nos ensinaram a escrever e na lamentável forma
mecânica que supunha texto prévio, mensagem já elaborada. Escrevia-se o que
antes se pensara. Agora entendo o contrário: escrever para pensar, uma outra
forma de conversar.
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Assim fomos “alfabetizados”, em obediência a certos rituais. Fomos induzidos a, desde o
início, escrever bonito e certo. Era preciso ter um começo, um desenvolvimento e um fim
predeterminados. Isso estragava, porque bitolava, o começo e todo o resto. Tentaremos
agora (quem? eu e você, leitor) conversando entender como necessitamos nos reeducar
para fazer do escrever um ato inaugural; não apenas transcrição do que tínhamos em
mente, do que já foi pensado ou dito, mas inauguração do próprio pensar. “Pare aí”, me diz
você. “O escrevente escreve antes, o leitor lê depois.” “Não!”, lhe respondo, “Não consigo
escrever sem pensar em você por perto, espiando o que escrevo. Não me deixe falando
sozinho.”
Pois é; escrever é isso aí: iniciar uma conversa com interlocutores invisíveis, imprevisíveis,
virtuais apenas, sequer imaginados de carne e ossos, mas sempre ativamente presentes.
Depois é espichar conversas e novos interlocutores surgem, entram na roda, puxam
assuntos. Termina-se sabe Deus onde.

(MARQUES, M.O. Escrever é Preciso, Ijuí, Ed. UNIJUÍ, 1997, p. 13).
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2. Observe a seguinte afirmação feita pelo autor: “Em nossa civilização apressada, o

“bom dia”, o “boa tarde” já não funcionam para engatar conversa. Qualquer

assunto servindo, fala-se do tempo ou de futebol.” Ela faz referência à função da

linguagem cuja meta é “quebrar o gelo”. Indique a alternativa que explicita essa

função.

a) Função emotiva
b) Função referencial
c) Função fática
d) Função conativa
e) Função poética
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