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A designação norma culta tem substituído a chama-
da norma padrão, língua idealizada descrita com base 
nas obras literárias consagradas, a qual, anteriormente, 
era tomada como a “forma certa” da língua.

Teoria da Comunicação
Uma das teorias mais conhecidas sobre a linguagem é 

a Teoria da Comunicação, proposta pelo russo Roman 
Jakobson.

Segundo ele, um evento comunicativo prevê seis 
elementos da comunicação.

 � Emissor: quem envia a mensagem para o receptor.
 � Receptor: quem recebe a mensagem enviada 

pelo emissor.
 � Referente: elemento da realidade a que se refere 

o conteúdo da comunicação.
 � Mensagem: conteúdo da comunicação.
 � Código: linguagem utilizada para comunicar.
 � Canal: meio físico através do qual a mensagem 

é transmitida.

A cada elemento corresponde uma função da lin-
guagem. Em um evento comunicativo, conforme um 
elemento ganha mais destaque, uma das funções da 
linguagem se torna dominante.

 � Função emotiva: centrada no emissor; predomi-
na nos textos que privilegiam a expressão das 
emoções e dos sentimentos do emissor.

 � Função conativa: centrada no receptor; predo-
mina nos textos que privilegiam a persuasão ou 
o convencimento do receptor a uma mudança 
de comportamento.

 � Função referencial: centrada no referente; pre-
domina nos textos que privilegiam a exposição 
objetiva de informações.

 � Função poética: centrada na mensagem; predo-
mina nos textos que privilegiam o modo de dizer, 
buscando a produção de um efeito estético.

 � Função metalinguística: centrada no código; 
predomina nos textos que privilegiam as refe-
rências à própria linguagem utilizada.

 � Função fática: centrada no canal; predomina 
nos textos que privilegiam o favorecimento ou a 
manutenção do contato comunicativo.

  Semântica
Chama-se Semântica a área dos estudos linguísticos 

que investiga o sentido das palavras.
Uma das características da linguagem verbal é a po-

lissemia, ou seja, a multiplicidade de sentidos associa-
da aos signos linguísticos. O que determina o sentido 
que deve ser atribuído às palavras, às expressões e aos 
enunciados é o contexto de uso.

Podemos pensar em dois polos de sentido para ex-
pressar significados.

O sentido denotativo ou literal é mais comum e con-
creto, mais frequentemente associado às palavras. (Exem-
plo: A cadeira é uma mobília usada para sentar.), enquanto 
o sentido conotativo ou figurado é menos comum e mais 
abstrato, exigindo um trabalho mais sofisticado de inter-
pretação por parte do interlocutor. (Exemplo: Ele tomou 
um chá de cadeira. /Ficou esperando muito tempo.)

Considerando o significado, as palavras podem se re-
lacionar por sinonímia (proximidade de sentido), anto-
nímia (oposição de sentido) ou hiperonímia/hiponímia. 
São chamados hiperônimos as palavras cujo sentido pode 
abarcar o sentido mais restrito de outras, os hipônimos. 
Exemplo: criança (hiperônimo) — menino (hipônimo).

A forma (significante) também promove relações lexi-
cais. Palavras com significados distintos, mas som e grafia 
semelhantes são chamados de parônimos, como é o caso 
de comprimento (extensão de uma extremidade à outra) e 
cumprimento (execução de tarefa, gesto ou palavra de sau-
dação ou felicitação). Já homônimos são palavras com som 
e/ou grafia idênticos, mas significados distintos, como gosto 
(substantivo) e gosto (verbo). Os parônimos classificam-se 
como homônimos perfeitos (som e grafia idênticos), ho-
mônimos homófonos (som idêntico e grafia diferente) ou 
homônimos homógrafos (grafia idêntica e som diferente).

Figuras de linguagem
Ao explorar os sons, os sentidos e as estruturas das 

palavras, os falantes muitas vezes produzem sentidos 
novos e expressivos. Criam, assim, as chamadas figuras 
de linguagem.

Figuras que exploram a relação entre som e 
sentido

 � Aliteração: repetição expressiva de consoantes que 
pode sugerir determinado efeito de sentido.
Exemplo: O rato roeu a roupa do rei de Roma. (Cultura 
popular)

 � Assonância: repetição expressiva de vogais que pode 
sugerir determinado efeito de sentido.
Exemplo: Tu, ontem,/ Na dança/ Que cansa,/ Voavas 
[...] (“A Valsa”, de Casimiro de Abreu)

Figuras que exploram a estrutura dos enunciados
 � Anáfora: repetição expressiva de palavras ou expres-

sões no início de versos ou orações.
Exemplo: Amor é fogo que arde sem se ver/ É ferida que 
dói e não se sente;/ É um contentamento descontente/ É 
dor que desatina sem doer [...] (Camões)

 � Assíndeto: justaposição de versos e orações sem uso 
de conectivos (conjunções).
Exemplo: Segue o teu destino,/ Rega as tuas plantas/ 
Ama as tuas rosas. [...] (Fernando Pessoa)

 � Polissíndeto: repetição expressiva de conectivos 
(conjunções) ligando versos ou orações.
Exemplo: Busque Amor novas artes, novo engenho/ Para ma-
tar-me, e novas esquivanças;/ Que não pode tirar-me as espe-
ranças/ Que mal me tirará o que eu não tenho. [...] (Camões)
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