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                     Toda mensagem tem um objetivo e uma 
função do ponto de vista do emissor. São seis as 
funções da linguagem: poética, referencial, apelativa, 
emotiva, fática e metalinguística, cada uma centrada 
em um dos elementos da comunicação. 
                    Nos textos costuma ocorrer mais de uma 
função da linguagem, porém , uma delas é 
predominante.  

➢ Poética: foco na mensagem, linguagem 
conotativa valorizada. Frequente na poesia, 
mas também ocorre na prosa. 

Exemplo: 

 

Profundamente 

Quando ontem adormeci 

Na noite de São João 

Havia alegria e rumor 

Estrondos de bombas luzes de Bengala 

Vozes, cantigas e risos 

Ao pé das fogueiras acesas. 

No meio da noite despertei 

Não ouvi mais vozes nem risos 

Apenas balões 

Passavam, errantes 

Silenciosamente 

Apenas de vez em quando 

O ruído de um bonde 

Cortava o silêncio 

Como um túnel. 

Onde estavam os que há pouco 

Dançavam 

Cantavam 

E riam 

Ao pé das fogueiras acesas? 

– Estavam todos dormindo 

Estavam todos deitados 

Dormindo 

Profundamente. 

Quando eu tinha seis anos 

Não pude ver o fim da festa de São João 

Porque adormeci 

Hoje não ouço mais as vozes daquele tempo 

Minha avó 

Meu avô 

Totônio Rodrigues 

Tomásia 

Rosa 

Onde estão todos eles? 

– Estão todos dormindo 

Estão todos deitados 

Dormindo 

Profundamente. 

(Manuel Bandeira) 

 
➢ Referencial (ou denotativa): foco na exposição 

de conteúdos, ideias e argumentos. Comum em 
textos científicos, jornalísticos, técnicos e 
didáticos. 

Exemplo:  

 

Covid-19 põe indígenas da Amazônia em grande   risco, 

alertam ONU e OEA 

Autoridades destacaram a carência de infraestrutura 

hospitalar e a falta de acesso à informação de saúde 

e serviços adaptados aos indígenas. 

                Os indígenas da Amazônia estão “em 

grave risco” pela pandemia da covid-19, advertiram 

nesta quinta-feira (3) entidades de direitos humanos 

da ONU e a OEA, que exortaram os países da 

região a tomar maiores medidas para protegê-los. 

            A área abrange territórios de oito países 

(Brasil, Peru, Colômbia, Bolívia, Equador, 

Venezuela, Guiana e Suriname) e é o lar de 420 

povos indígenas, 60 deles em isolamento 

voluntário. 

           Ali, o aumento “exponencial” da 

propagação do novo coronavírus fez soar o 
alerta de escritórios de Direitos Humanos das 

Nações Unidas na América do Sul, Colômbia 

e Bolívia, e da Comissão Interamericana de 
Direitos Humanos (CIDH).  

[...] 
https://exame.com/brasil/covid-19-poe-indigenas-da-
amazonia-em-grande-risco-alertam-onu-e-oea/ 
 

➢ Apelativa (ou conativa): foco no receptor. 
Uso frequente dos pronomes tu e você. 

Exemplo:  
“ATENÇÃO, MORADOR!” 
              A melhor maneira de você contribuir 
contra a contaminação pelo coronavírus é ficando 
em casa! ... 
                               [ Carro de som em comunidade] 
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https://exame.com/noticias-sobre/indigenas
https://exame.com/noticias-sobre/amazonia/
https://exame.com/noticias-sobre/coronavirus
https://exame.com/brasil/covid-19-poe-indigenas-da-amazonia-em-grande-risco-alertam-onu-e-oea/
https://exame.com/brasil/covid-19-poe-indigenas-da-amazonia-em-grande-risco-alertam-onu-e-oea/


➢ Emotiva (ou expressiva): foco no emissor. 
Revela opiniões e emoções. Uso da primeira 
pessoa do singular, das interjeições e das 
exclamações. 

Exemplo: 
Adeus, meus sonhos!                                                           
Adeus, meus sonhos, eu pranteio e morro! 
Não levo da existência uma saudade! 
E tanta vida que meu peito enchia 
Morreu na minha triste mocidade! 
Misérrimo! Votei meus pobres dias 
À sina doida de um amor sem fruto, 
E minh'alma na treva agora dorme 
Como um olhar que a morte envolve em 
luto. 
Que me resta, meu Deus? Morra comigo 
A estrela de meus cândidos amores, 
Já não vejo no meu peito morto 
Um punhado sequer de murchas flores! 
                                        Álvares de Azevedo 
 

➢ Fática: foco no canal de comunicação com o 
receptor. Tem como finalidade testar o canal de 
comunicação. 

                    Esta função da linguagem  ocorre quando o 

emissor quer iniciar uma comunicação, cumprimentando 

alguém (“Olá! Como vai?”). 

                  Outro exemplo em que ocorre a função fática 

é quando, em algumas conversas, nós utilizamos 

expressões como “Você concorda? Não acha?”, que 

visam prolongar o contato com o receptor. 

.             As conversas telefônicas, por exemplo, também 

costumam ser pontuadas por expressões como “Está me 

ouvindo?” em que se testa o canal (no caso, a linha 

telefônica). 

➢ Metalinguística: foco no código. Sua função é 

falar da própria linguagem. Acontece nos 

verbetes de dicionário, na poesia que fala da 

poesia e nos textos que comentam outros textos. 

Exemplo:                                                                               

fascismo _s.m. regime político nacionalista e 

antidemocrático como o estabelecido pelo ditador Benito 

Mussolini na Itália , em 1922.  

             (Minidicionário Houaiss da língua portuguesa) 
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FIGURAS DE ESTILO 

 
                Figuras de linguagem são recursos _ 
palavras, expressões, repetições, etc. _ utilizados 
com a finalidade de produzir determinados efeitos 
expressivos. 

➢ Comparação: consiste no estabelecimento 
de um paralelo entre dois termos com 
sentidos diferentes. 

Exemplo: “Nada do que foi será 
De novo do jeito que já foi um dia 
Tudo passa, tudo sempre passará 
 
A vida vem em ondas, como um mar 
Num indo e vindo infinito”  (Lulu Santos) 
 

➢ Metáfora: consiste  no emprego  de uma 
palavra no lugar de outra, em decorrência  
de uma comparação subentendida. 

Exemplo:                                                                        

“Mas, oh, não se esqueçam da rosa da rosa                     

Da rosa de Hiroshima                                                            

A rosa hereditária                                                                

A rosa radioativa…”  (Vinícius de Moraes) 

➢ Metonímia: consiste na substituição de 
uma palavra por outra, com base em uma 
relação de interdependência ou de 
proximidade entre elas. 

Exemplo:  
“Aliás  
Aceite uma ajuda do seu futuro amor                                     
Pro aluguel  
Devolva o Neruda que você me tomou 
 E nunca leu  
Eu bato o portão  
sem fazer alarde  
Eu levo a carteira de identidade  
Uma saideira, muita saudade  
E a leve impressão de que já vou tarde.”  
                                                           (Chico Buarque) 

➢ Antítese: consiste em aproximar palavras 
ou ideias de sentidos opostos 

Exemplo:  

“Sou teu céu e teu inferno, a tua calma. 

Sou teu tudo, sou teu nada” (Victor e Leo) 
 

➢ Paradoxo ou Oxímoro: consiste em fundir 

elementos opostos, excludentes, em uma 

única ideia, constituindo uma afirmação 

aparentemente sem lógica. 

Exemplo:                                                                        

“Amor é fogo que arde sem se ver 



É ferida que dói e não se sente 

É um contentamento descontente.” (Camões) 

 

➢ Pleonasmo: consiste na redundância ou na 

repetição de certa ideia com o fim de 

conferir maior ênfase ao enunciado. 

Exemplo:  
“Todo dia ela faz  
Tudo sempre igual  
Me sacode  
Às seis horas da manhã  
Me sorri um sorriso pontual.” (Chico Buarque) 

 

➢ Personificação ou prosopopeia: consiste 
em atribuir ações, pensamentos e 
sentimentos a seres inanimados ou 
irracionais. 

Exemplo:  
“Vai passar 
 Nessa avenida um samba popular  
Cada paralelepípedo  
Da velha cidade  
Essa noite vai  
Se arrepiar  
Ao lembrar  
Que aqui passaram sambas imortais  
Que aqui sangraram pelos nossos pés  
Que aqui sambaram nossos ancestrais (...) 
                                                       (Chico Buarque) 

➢ Hipérbole: consiste em enfatizar uma ideia 
por meio do uso de palavras e expressões 
exageradas. 

Exemplos: 
“A mão ampara, acalma                                         

Encosta lá na alma                                                               

E o corpo vai sem medo                                             

Descasca teu segredo"  (Tiago Iorc)     

“Eu nunca mais vou respirar  
Se você não me notar  
Eu posso até morrer de fome  

Se você não me amar  (Cazuza)   
 

“Tentei                                                                              

Rasguei sua alma e pus no fogo                                           

Não assoprei, não relutei                                                     

Os buracos que eu cavei                                                    

Não quis rever”   (Vanessa da Mata )   

➢ Ironia: consiste em fazer uma afirmação 

com a intenção de dizer algo diferente ou 

até o oposto do que é dito. 

Exemplo:                                                                            

“Que belíssimas cenas                                                                    

De destruição                                                                  

Não teremos problemas                                                        

Com a superpopulação...” (Legião Urbana) 

➢ Anáfora: é a repetição de uma palavra ou 

grupo de palavras no início de duas ou 

mais frases sucessivas, a fim de enfatizar o 

termo repetido. 

Exemplo:                                                                                 

A marcha das utopias                                                             

não era esta a independência que eu sonhava                    

não era esta a república que eu sonhava                       

não era este o socialismo que eu sonhava                        

não era este o apocalipse que eu sonhava.      

(José Paulo Paes) 

➢ Eufemismo: consiste no uso de palavras 

ou expressões consideradas amenas no 

lugar de outras consideradas chocantes ou 

desagradáveis. 

Exemplo:                                                                           

Alma minha gentil, que te partiste 

Tão cedo desta vida, descontente, 

Repousa lá no Céu eternamente 

E viva eu cá na terra sempre triste. (Camões) 

➢ Gradação: consiste na criação de uma 

sequência de palavras ou expressões 

estabelecendo entre elas uma progressão 

(ascendente ou descendente). 

Exemplo: 

“Em terra, em cinza, em pó, em sombra, em 

nada” (Gregório de Matos) 

➢ Apóstrofe: é a interpelação de uma pessoa 
(real ou imaginária), presente ou ausente, 
como uma forma de enfatizar uma ideia ou 
expressão. 

Exemplo: 
Vozes D'África 
“Deus! ó Deus! onde estás que não respondes? 
Em que mundo, em qu'estrela tu t'escondes 
Embuçado nos céus? 
Há dois mil anos te mandei meu grito, 
Que embalde desde então corre o infinito... 
Onde estás, Senhor Deus?...” (Castro Alves) 
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