
FUNÇÕES DA 
LINGUAGEM



DECISÕES PRELIMINARES 
SOBRE O TEXTO A PRODUZIR
Lucília Garcez – cap. 5 do livro Técnica de redação: o que é preciso saber 
para bem escrever



TOMANDO DECISÕES

• Quais são os objetivos do texto que eu vou produzir?

• Que informações quero transmitir?

• Qual é o gênero de texto mais adequado aos meus objetivos?

• Que estruturas de linguagem devo usar?

Importante: esses mesmos aspectos 

tentamos descobrir quando estamos 

lendo textos de outras pessoas



FUNÇÕES DA LINGUAGEM

• Objetivos centrados: 

1. No EU - a linguagem como expressão individual – função emotiva –
(EMISSOR)

2. No LEITOR – função apelativa – (RECEPTOR)

3. Na LINGUAGEM E SEU FUNCIONAMENTO – a linguagem que explica a 
língua – função metalinguística – (CÓDIGO)

4. Na ESTRUTURAÇÃO DO TEXTO E NA SUA ESTÉTICA – a arte literária – função 
poética – (MENSAGEM)

5. Na INFORMAÇÃO – função referencial – (REFERENTE)

6. No contato – o que importa é manter o contato emssor/receptor- função 
fática - (CANAL)



Quadro baseado no modelo de Jakobson



EXEMPLOS
• Função Emotiva



• Função Conativa ou Apelativa



• Função Poética



• Função Fática



• Função Referencial



• Função Metalinguística



FALA VERSUS ESCRITA



 Fala e escrita constituem duas modalidades de uso da língua.
Embora se utilizem o mesmo sistema lingüístico, elas possuem
características próprias. (MOLINA, 2004)
› Som - Sensação provocada nos órgãos da audição por 

ondas sonoras, unidade da fala. 
› Letra - unidade da escrita, sinal gráfico.

 Escrever ≠ Falar
Língua Falada Língua Escrita
Sinais sonoros Sinais gráficos
Variável Homogênea
Não-Planejada Planejada
Espontânea Controlada
Dinâmica Conservadora
Mais flexível Menos flexível
Redundante Condensada 
Fragmentada Não-fragmentada
Estruturas frasais simples Estruturas complexas



DECISÕES EM RELAÇÃO ÀS 
ESTRUTURAS LINGUÍSTICAS 

• Fala versus Escrita

FALA ESCRITA

Espontânea Planejada

Evanescente (curta duração) Duradoura

Grande apoio contextual Ausência de apoio contextual

Face a face Interlocutor distante

Repetições / redundâncias / 

truncamentos / desvios

Controle da sintaxe das 

repetições da redundância

Predomínio de orações 

coordenadas

Predomínio das orações 

subordinadas



 Recursos aliados às palavras para transmitir a 
mensagem falada:

 Ênfase
 Pausa
 Entonação
 Hesitação
 Checagem de compreensão

 Na escrita esses recursos são expressos pelos sinais
de pontuação e por explicações descritivas.

 O aprendizado da língua escrita é um processo difícil
para qualquer criança. (CAGLIARI,2003)
› FALA – indivíduo sofre menos pressões, 

aprendizado livre.
› ESCRITA – imposta, não lhe é permitido o erro.

 Não se aprende a falar sem ouvir pessoas falando,
assim como não se aprende a escrever sem contato
com textos escritos.



Alternância de elementos do oral e do escrito


