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1. Função Emotiva (Expressiva)

Caracterizada pela subjetividade com o 
objetivo de emocionar. É centrada no 
emissor, ou seja, quem envia a mensagem. A 
mensagem não precisa ser clara ou de fácil 
entendimento.



2. Função Denotativa  
(Referencial ou Informativa)

Possui a finalidade de informar, notificar, 
anunciar, indicar, referenciar. A informação é 
objetiva sobre a realidade, um bom exemplo 
de função denotativa são as notícias.



4. Função Metalinguística

Usa a mesma linguagem para explicar a 
mesma mensagem. Explica um código 
usando o próprio código.



Padre Antônio Vieira
Padre Antônio Vieira é sem dúvida o grande nome do 
Barroco em Portugal. Por ter passado boa parte de sua 
vida no Brasil, alguns estudiosos costumam dizer que 
ele, juntamente com Gregório de Matos, é representante 
do Barroco brasileiro. Entretanto, como mostram outros 
autores, não podemos esquecer que mesmo escrevendo 
no e sobre o Brasil, o seu ponto de vista era sempre o do 
defensor dos interesses do intelectual europeu. O 
Sermão da Sexagésima é uma de suas principais obras. 
 Nela, Padre Antônio Vieira faz uma série de reflexões a 
respeito da arte de pregar, constituindo-se assim uma 
obra metalinguística, ou seja, utiliza-se do próprio 
sermão para ensinar como fazê-lo, sempre condenando 
os exageros do cultismo. Vieira era contrário aos que se 
preocupavam apenas com as palavras, esquecendo-se 
da Palavra de Deus, com letra maiúscula. 



Exemplos da Função Metalinguística
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5. Função poética

Muitos confundem com a função emotiva. A 
emotiva tem como objetivo emocionar o leitor. Já a 
função poética se importa mais com a mensagem 
em si e a forma de como ela será transmitida. As 
palavras são usadas no sentido figurado.



É comum a comparação entre a função poética e a função emotiva, no 
entanto a principal diferença entre elas é que a poética trabalha a 
mensagem e a emotiva destaca o emissor.  

Lembre-se de que os textos na função emotiva são tratados na 1ª pessoa 
do singular, fala dos seus sentimentos, dos seus desejos, ou seja, apenas 
sobre si.

https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/lingua-portuguesa/funcao-emotiva


Qual a Função da Linguagem? 







6. Função Fática

Interação entre emissor e receptor. Essa é a 
linguagem que mais usamos no dia a dia.
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Questões de Funções da Linguagem 



(Enem 2019)  O Instituto de Arte de Chicago disponibilizou para visualização on-line, 
compartilhamento ou download (sob licença Creative Commons), 44 mil imagens de 
obras de arte em altíssima resolução, além de livros, estudos e pesquisas sobre a 
história da arte. 
Para o historiador da arte, Bendor Grosvenor, o sucesso das coleções on-line de acesso 
aberto, além de democratizar a arte, vem ajudando a formar um novo público 
museológico. Grosvenor acredita que quanto mais pessoas forem expostas à arte on-
line, mais visitas pessoais acontecerão aos museus. 
A coleção está disponível em seis categorias: paisagens urbanas, impressionismo, 
essenciais, arte africana, moda e animais. Também é possível pesquisar pelo nome da 
obra, estilo, autor ou período. Para navegar pela imagem em alta definição, basta clicar 
sobre ela e utilizar a ferramenta de zoom. Para fazer o download, disponível para obras 
de domínio público, é preciso utilizar a seta localizada do lado inferior direito da imagem. 
  
Disponível em: www.revistabula.com. 
Acesso em: 5 dez. 2018 (adaptado).



A função da linguagem que predomina nesse texto se caracteriza por  
a) evidenciar a subjetividade da reportagem com base na fala do historiador 
de arte.    
b) convencer o leitor a fazer o acesso on-line, levando-o a conhecer as 
obras de arte.    
c) informar sobre o acesso às imagens por meio da descrição do modo 
como acessá-las.    
d) estabelecer interlocução com o leitor, orientando-o a fazer o download 
das obras de arte.    
e) enaltecer a arte, buscando popularizá-la por meio da possibilidade de 
visualização on-line.   



Deficientes visuais já podem ir a algumas salas de cinema e teatros para curtir, em 
maior intensidade, as atrações em cartaz. Quem ajuda na tarefa é o aplicativo 
Whatscine, recém-chegado ao Brasil e disponível para os sistemas operacionais iOS 
(Apple) ou Android (Google). Ao ser conectado à rede wi-fi de cinemas e teatros, o 
app sincroniza um áudio que descreve o que ocorre na tela ou no palco com o 
espetáculo em andamento: o usuário, então, pode ouvir a narração em seu celular. 
  
O programa foi desenvolvido por pesquisadores da Universidade Carlos III, em Madri. 
“Na Espanha, 200 salas de cinema já oferecem o recurso e filmes de grandes 
estúdios já são exibidos com o recurso do Whatscine!”, diz o brasileiro Luis Mauch, 
que trouxe a tecnologia para o país. “No Brasil, já fechamos parceria com a São 
Paulo Companhia de Dança para adaptar os espetáculos deles! Isso já é um avanço. 
Concorda?” 
  
Disponível em: http://veja.abril.com.br. Acesso em 25 jun. 2014 (adaptado). 
 



  
Por ser múltipla e apresentar peculiaridades de acordo com a intenção do 
emissor, a linguagem apresenta funções diferentes. Nesse fragmento, 
predomina a função referencial da linguagem, porque há a presença de 
elementos que  
a) buscam convencer o leitor, incitando o uso do aplicativo.     
b) definem o aplicativo, revelando o ponto de vista da autora.     
c) evidenciam a subjetividade, explorando a entonação emotiva.     
d) expõem dados sobre o aplicativo, usando linguagem denotativa.     
e) objetivam manter um diálogo com o leitor, recorrendo a uma indagação.    


