Interpretação #2
Estudos dos Gêneros Textuais Digitais
Gêneros textuais digitais ainda estão
em desenvolvimento
Meio é virtual - Aparecem nos anos 90
e transformam os meios de
comunicação
Os principais e mais conhecidos são:





Blogs
Sites de relacionamento
Chats
Fóruns
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Função Social dos Textos

além da comunicação, os textos auxiliam na construção da cidadania, na
identidade de uma cultura, na história, no divertimento, na imaginação, reflexão,
etc.

CUIDADO!!! textos podem ser verbais e não verbais
Verbais = escritos (não precisa ter verbo obrigatoriamente)
Não verbais = visuais (nada escrito)

Atenção!!! Um texto pode
ter a presença de imagens e
algo escrito. Sempre fique
atento para aquilo que
PREDOMINA.
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Funções de Linguagem

como saber diferenciá-las????


Função emotiva ou expressiva = 1ª pessoa

Exemplo: “Pelo amor de Deus, preciso encontrar algo, nem que sejam cinco reais!”



Função referencial = informação/explicação

Exemplo: "Nos vertebrados, esta resposta inclui uma série de alterações
bioquímicas, fisiológicas e imunológicas coletivamente denominadas inflamação."



Função poética = linguagem mais elaborada/ ornamentada

Exemplo: “O senhor… mire, veja: o mais importante e bonito, do mundo, é isto: que
as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas - mas que elas
vão sempre mudando. Afinam ou desafinam, verdade maior. É o que a vida me
ensinou.
Isso
que
me
alegra
montão.”
João Guimarães Rosa



Função fática= comunicação

Exemplo: "Alô?!", "Entenderam?"
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Função conativa ou apelativa= conselho/ordem/sugestão

Exemplo: "Beba Coca-Cola"
"Vem pra caixa você também, vem!"



Função Metalinguística = linguagem explicando a própria linguagem

Exemplo: Dicionário
Músicas que tratam sobre fazer música

Observe o poema abaixo: é um poema sobre fazer poemas

“Lutar com palavras é a luta mais vã.
Entretanto lutamos mal rompe a manhã.
São muitas, eu pouco. Algumas, tão fortes como o javali.
Não me julgo louco. Se o fosse, teria poder de encantá-las.
Mas lúcido e frio, apareço e tento apanhar algumas para meu sustento num dia de
vida.
Deixam-se enlaçar, tontas à carícia e súbito fogem e não há ameaça e nem há
sevícia que as
traga de novo ao centro da praça.”
Carlos Drummond de Andrade
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TREINANDO PARA O ENEM
1. (ENEM – 2012)
Desabafo
Desculpem-me, mas não dá pra fazer uma cronicazinha divertida hoje. Simplesmente
não dá. Não tem como disfarçar: esta é uma típica manhã de segunda-feira. A começar
pela luz acesa da sala que esqueci ontem à noite. Seis recados para serem respondidos
na secretária eletrônica. Recados chatos. Contas para pagar que venceram ontem.
Estou nervoso. Estou zangado.
CARNEIRO, J. E. Veja, 11 set. 2002 (fragmento).

Nos textos em geral, é comum a manifestação simultânea de várias funções da
linguagem, com o predomínio, entretanto, de uma sobre as outras. No fragmento
da crônica Desabafo, a função da linguagem predominante é a emotiva ou
expressiva, pois
a) o discurso do enunciador tem como foco o próprio código.
b) a atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo dito.
c) o interlocutor é o foco do enunciador na construção da mensagem.
d) o referente é o elemento que se sobressai em detrimento dos demais.
e) o enunciador tem como objetivo principal a manutenção da comunicação.

2. Assinale a alternativa que contenha a sequência correta sobre as funções da
linguagem, importantes elementos da comunicação:
1. Ênfase no emissor (lª pessoa) e na expressão direta de
2.
3.
4.
5.
6.

suas emoções e atitudes.
Evidencia o assunto, o objeto, os fatos, os juízos. É a
linguagem da comunicação.
Busca mobilizar a atenção do receptor, produzindo um
apelo ou uma ordem.
Ênfase no canal para checar sua recepção ou para
manter a conexão entre os falantes.
Visa à tradução do código ou à elaboração do discurso,
seja ele linguístico ou extralinguístico.
6. Voltada para o processo de estruturação da
mensagem e para seus próprios constituintes, tendo
em vista produzir um efeito estético.

( ) função
metalinguística.
( ) função poética.
( ) função
referencial.
( ) função fática.
( ) função conativa.
( ) função emotiva.

a) 1, 2, 4, 3, 6, 5.
b) 5, 2, 6, 4, 3, 1.
c) 5, 6, 2, 4, 3, 1.

Página 5
com Prof. Dani Bressan

d) 6, 5, 2, 4, 3, 1.
e) 3, 5, 2, 4, 6, 1.

3. (ENEM – 2006)
Aula de Português
A linguagem
na ponta da língua
tão fácil de falar
e de entender.
A linguagem
na superfície estrelada de letras,
sabe lá o que quer dizer?
Professor Carlos Góis, ele é quem sabe,
e vai desmatando
o amazonas de minha ignorância.
Figuras de gramática, esquipáticas,
atropelam-me, aturdem-me, sequestram-me.
Já esqueci a língua em que comia,
em que pedia para ir lá fora,
em que levava e dava pontapé,
a língua, breve língua entrecortada
do namoro com a priminha.
O português são dois; o outro, mistério.
Carlos Drummond de Andrade. Esquecer para lembrar. Rio de Janeiro: José Olympio,
1979.
Explorando a função emotiva da linguagem, o poeta expressa o contraste entre
marcas de variação de usos da linguagem em
a) situações formais e informais.
b) diferentes regiões dos pais.
c) escolas literárias distintas.
d) textos técnicos e poéticos.
e) diferentes épocas.
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4. (Enem 2012) Com o texto eletrônico, enfim, parece estar ao alcance de nossos
olhos e de nossas mãos um sonho muito antigo da humanidade, que se poderia
resumir em duas palavras, universidade e interatividade.
As luzes, que pensavam que Gutenberg tinha propiciado aos homens uma
promessa universal, cultivavam um modo de utopia. Elas imaginam poder, a partir
das práticas privadas de cada um, construir um espaço de intercâmbio crítico das
ideias e opiniões. O sonho de Kant era que cada um fosse ao mesmo tempo leitor e
autor, que emitisse juízos sobre as instituições de seu tempo, quaisquer que elas
fossem e que, ao mesmo tempo, pudesse refletir sobre o juízo emitido pelos
outros. Aquilo que outrora só era permitido pela comunicação manuscrita ou a
circulação dos impressos encontra hoje um suporte poderoso com o texto
eletrônico.
CHARTIER, R. A aventura do livro: do leitor ao navegador. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São
Paulo; Unesp, 1998.

No trecho apresentado, o sociólogo Roger Chartier caracteriza o texto eletrônico
como um poderoso suporte que coloca ao alcance da humanidade o antigo sonho
de universidade e interatividade, uma vez que cada um passa a ser, nesse espaço
de integração social, leitor e autor ao mesmo tempo. A universalidade e a
interatividade que o texto eletrônico possibilita estão diretamente relacionadas à
função social da internet de
a) Propiciar o livre e imediato acesso às informações e ao intercâmbio de
b)
c)
d)
e)

julgamentos.
Globalizar a rede de informações e democratizar o acesso aos saberes.
Expandir as relações interpessoais e dar visibilidade aos interesses pessoais.
Propiciar entretenimento e acesso a produtos e serviços.
Expandir os canais de publicidade e o espaço mercadológico.
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5. (Enem 2012)
O senhor
Carta a uma jovem que, estando em uma roda em que dava aos presentes o
tratamento de você, se dirigiu ao autor chamando-o “o senhor”:
Senhora:
Aquele a quem chamaste senhor aqui está, de peito magoado e cara triste, para
vos dizer que senhor ele não é, de nada, nem de ninguém.
Bem o sabeis, por certo, que a única nobreza do plebeu está em não querer
esconder sua condição, e esta nobreza tenho eu. Assim, se entre tantos senhores
ricos e nobres a quem chamáveis você escolhestes a mim para tratar de senhor, é
bem de ver que só poderíeis ter encontrado essa senhoria nas rugas de minha
testa e na prata de meus cabelos. Senhor de muitos anos, eis aí; o território onde
eu mando é no país do tempo que foi. Essa palavra “senhor”, no meio de uma frase,
ergueu entre nós um muro frio e triste.
Vi o muro e calei: não é de muito, eu juro, que me acontece essa tristeza: mas
também não era a vez primeira.
BRAGA, R. A borboleta amarela. Rio de Janeiro: Record, 1991.

A escolha do tratamento que se queira atribuir a alguém geralmente considera as
situações específicas de uso social. A violação desse princípio causou um malestar no autor da carta.. o trecho que descreve essa violação é:
a) “Essa palavra, ‘senhor’, no meio de uma frase ergueu entre nós um muro frio e
b)
c)
d)
e)

triste.”
“A única nobreza do plebeu está em não querer esconder a sua condição.”
“Só poderíeis ter encontrado essa senhoria nas rugas de minha testa.”
“O território onde eu mando é no país do tempo que foi.”
“Não é de muito, eu juro, que acontece essa tristeza; mas também não era a
vez primeira.”

Gabarito
1B

2C

3A

4A

5A
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