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1. ORTOGRAFIA (erros comuns) 
 

A ortografia é a parte da gramática que nos ajuda a escrever corretamente as 

palavras. Um texto muito bem escrito, mas com um grave erro de ortografia, apenas um 

que seja, tende a gerar imediatamente avaliações muito negativas por parte das pessoas. 

―— Analfabeto!‖, muitos dirão. Começamos então por aqui, para (parodiando meu 

amigo Beidacki) ―minimizar ao máximo‖ as chances de você ser tachado de analfabeto. 

Cabe lembrar que trataremos também de ortografia em outros capítulos, quando 

abordarmos verbos, por exemplo.  

 

Letras k, w e y 

As letras k, w e y, que já fizeram parte de nosso alfabeto, são hoje utilizadas em 

português somente: 

(a) em palavras de línguas estrangeiras não aportuguesadas, que por isso 

devem ser grafadas com destaque, preferencialmente em itálico: byte, 

download, hard-disk, kart, kit, know-how, marketing, show, walkman, 

web, winchester, workstation etc.; 

(b) em nomes próprios estrangeiros e seus derivados em português: 

darwinismo (Darwin), kantiano (Kant) e taylorismo (Taylor); 

(c) em abreviaturas e símbolos: kg (quilograma); km (quilômetro); K 

(potássio), Y (ítrio), w (watt).  

 

Fora estes casos, se você estiver em dúvida não use o k, w ou y! 

 

Sinais Ortográficos 

 Existem os seguintes sinais ortográficos em nossa língua, cujas regras de uso são 

descritas com detalhes em gramáticas: 

 acento agudo: ´ 

 acento grave: ` 

 acento circunflexo: ^ 

 til: ~ 

 trema: ¨ 

 apóstrofo: ’ (apóstrofe significa outra coisa!) 

 cedilha: ç 

 hífen: - 

 

Ora, mas você deve estar pensando: e os outros sinais, como aspas, parênteses, 

travessão e pontos? Eles são, na verdade, sinais de pontuação, não sinais ortográficos, 

pois não fazem parte das palavras e, portanto, serão estudados em outro momento deste 

texto.  

 

Acentuação 

A acentuação é sem dúvida um grande problema da língua portuguesa. As regras 

de acentuação em português são diversas e complexas, podendo ser consultadas em 

gramáticas caso o leitor procure um estudo mais exaustivo. Muitas vezes, entretanto, é 
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mais fácil acostumar-se com a grafia das palavras acentuadas corretamente do que 

decorar as regras. Em seguida, abordaremos os erros mais comuns de grafia, ressaltando 

algumas palavras bastante utilizadas e que, em geral, apresentam problemas na 

acentuação. Antes disso, a título de exemplo, apenas algumas regras básicas: 

 

(a) Quando a letra u é pronunciada e átona, deve-se utilizar trema em qüe, qüi, 

güe e güi, ou seja, apenas quando o u é precedido de q ou g e seguido de e ou i: 

conseqüência, tranqüilo, agüentar, ambigüidade. Não existe, portanto, trema em gua, 

guo, qua nem quo, ou seja, quando o u é seguido de a ou o: aguardar, adequado, aquoso. 

Se o u for pronunciado e tônico, leva acento agudo: averigúe. 

 

 (b) Todas as palavras proparoxítonas, ou seja, com tonicidade na antepenúltima 

sílaba, recebem acento gráfico em português: específico, fôlego, máximo, metáfora, 

mínimo, único etc. 

 

 (c) Não possuem acento os vocábulos paroxítonos terminados com em: idem, 

item etc. Exceção: albúmem. 

 

 (d) Possuem acento os paroxítonos terminados com en: abdômen, hífen, sêmen 

etc. 

 

 (e) Não possuem acento os paroxítonos terminados com ens: itens, hifens etc. 

 

(f) i-lo, quando forma hiato (seqüência de duas vogais em sílabas diferentes), 

tem acento; caso contrário, não: abstraí-lo, distribuí-lo, feri-lo (os acentos correspondem 

à conjugação natural do verbo, sem o pronome). 

 

 (g) is, quando forma hiato, tem acento; caso contrário não: egoísmo, egotismo. 

 

Erros Comuns de Grafia 

 Há inúmeras palavras e expressões, bastante utilizadas em português, que 

normalmente são escritas com erros ortográficos. Num arquivo que será disponibilizado 

após a aula, em negrito estão destacadas aquelas que representam os erros mais graves e 

comuns, que você não pode cometer em hipótese alguma! Em itálico estão destacados 

erros um pouco menos comuns, ou palavras e expressões um pouco menos utilizadas, às 

quais você pode se dedicar em um segundo momento. Sem destaque, as palavras ou 

expressões que você pode deixar para o final. De qualquer maneira, é impossível cobrir 

uma mínima parte dos erros normalmente cometidos de ortografia. Para as dúvidas e o 

nosso aperfeiçoamento, existem os dicionários.  

 

Erros que os Corretores não resolvem 

Estão disponíveis hoje poderosos recursos eletrônicos que servem de suporte 

para a redação de textos, como os corretores ou verificadores ortográficos. 

Processadores de texto como o Microsoft Word, por exemplo, já possuem um corretor 

ortográfico embutido no próprio software. Existem também programas avulsos, em 

geral mais poderosos que os corretores incluídos nos processadores de texto.  

São também recursos extremamente úteis os dicionários eletrônicos de 

português, que muitas vezes já incluem a ferramenta de correção ortográfica. Por meio 
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de um simples clique, pode-se acessar a grafia das palavras, seus significados, 

sinônimos, a declinação de verbos e diversas regras gramaticais.  

Você poderia então pensar: oba, com esses recursos eletrônicos todos meus 

problemas de ortografia estão resolvidos! Calma lá, prezado leitor! Em primeiro lugar, 

convém lembrar que nem sempre temos os corretores eletrônicos disponíveis para nos 

ajudar. Além disso, infelizmente os corretores de texto não resolvem todos os 

problemas de ortografia. O principal problema ocorre no caso de palavras que possuem 

uma grafia parecida, mas têm sentido diferente, ou que possuem a mesma pronúncia, 

mas são escritas de forma distinta. Como os verbos ‗infringir‘ e ‗infligir‘, por exemplo. 

Normalmente, os corretores não corrigirão erros desse tipo, quando usarmos um verbo 

no lugar do outro, já que ambos fazem parte do léxico da língua portuguesa. Alguns 

corretores realçam esses tipos de situações (palavras com grafia próxima e sentido 

diferente), mas mesmo assim esse recurso não é exaustivo. Portanto, o suporte dos 

corretores ortográficos só se torna efetivo quando combinado com o domínio dos 

principais erros cometidos no uso inadequado de palavras homófonas (ou quase 

homófonas) e/ou quase homógrafas. Segue, neste sentido, uma lista das palavras ou 

expressões que em geral apresentam problemas de ortografia, mesmo com o suporte dos 

corretores. Palavras com pronúncia semelhante, mas grafia diferente, ou simplesmente 

grafias próximas, que tendem a causar erros pelas trocas inadvertidas. Em alguns casos, 

indico a diferença nos significados; quando a diferença não for imediatamente clara para 

o leitor, sugiro uma consulta ao dicionário, seguida de um exercício de ditado e 

memorização – no estilo dos que fazíamos quando crianças, já que os corretores 

ortográficos, em geral, não resolverão esses problemas por você. 

 

 

Tabela 1: Palavras e expressões com pronúncia e/ou grafia semelhante 

A fim (finalidade) Afim (semelhante)  

Acender Ascender  

Acento Assento  

Aceso Acesso  

Acessório Assessório (relativo ou 

pertencente aos assessores) 

 

Aja (verbo agir) Haja (verbo haver)  

As vezes (fazer as vezes de 

alguém) 

Às vezes  

Bimensal Bimestral  

Bocal (peça ou abertura) Bucal (relativo à boca)  

Caçar (caça) Cassar (revogar)  

Calda (doce) Cauda (animal, piano)  

Cartucho Cartuxo (relativo a uma 

ordem religiosa) 

 

Cela (aposento) Sela (assento, selar)  

Censo Senso  

Cerrar (fechar) Serrar  

Cessão (verbo ceder) Seção ou Secção (divisão, 

espaço) 

Sessão (duração, tempo) 

Cesta Sexta Sesta 

Chácara Xácara (narrativa popular 

em verso) 
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Cheque Xeque  

Comprido Cumprido  

Comprimento Cumprimento  

Concerto Conserto  

Da (preposição) Dá (verbo)  

Deferir (deferimento) Diferir (diferimento - adiar)  

Descrição Discrição  

Descriminar Discriminar  

Despensa (cômodo) Dispensa (dispensar)  

Destratar Distratar (distrato)  

Emergir Imergir  

Emigrar Imigrar  

Eminente Iminente  

Espectador (aquele que 

assiste a um espetáculo) 

Expectador (aquele que tem 

expectativa) 

 

Esterno Externo  

Espinha (peixe) Espinho (plantas)  

Estrato (camada) Extrato (o que se extraiu)  

Ficha Fixa (fixar, fixo)  

Flagrante Fragrante  

Houve Ouve  

Infligir Infringir  

Intenção Intensão (intensidade)  

Interseção ou Intersecção 

(corte, cruzamento) 

Intercessão (interceder)  

Laço (nó) Lasso (frouxo)  

Laser Lazer  

Maça (arma de fogo) Massa Maçã 

Mais (aumento de 

quantidade, soma) 

Mas (porém)  

Mal (Bem) Mau (Bom)  

Mandado (de segurança) Mandato (presidencial)  

Paço (palácio real) Passo (pegadas, relativo ao 

andar) 

 

Para Pára  

Peão (peça do xadrez, 

trabalhador rural) 

Pião (brinquedo)  

Pelo Pêlo Pélo (pelar) 

Perca Perda  

Percussor Precursor  

Pode Pôde  

Põe Põem  

Por (preposição) Pôr (verbo)  

Posar Pousar  

Ratificar Retificar  

Reincidir Rescindir  

Soar Suar  
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Sob Sobre1  

Tachar (pôr tacha ou 

mancha em alguém, acusar) 

Taxar (regular taxas, 

tributar) 

 

Tensão Tenção (intenção)  

Tráfego (trânsito) Tráfico (drogas)  

Trás Traz  

Treplicar (responder a uma 

réplica) 

Triplicar (multiplicar por 3)  

Viagem Viajem Viaje 

    

A / Há 

A regra para memorizar, que funciona sempre, é a seguinte: 

 

há (passado) ≠ a (futuro ou distância) 

 

Há, conjugação do verbo ‗haver‘, aponta para o passado, para o tempo decorrido 

em relação ao momento presente, e significa ‗faz‘; já a preposição a exprime distância 

ou tempo futuro, e não pode ser substituída por ‗faz‘: 

 

Ele chegou há uma hora e partirá daqui a quinze minutos.  

Há cerca de vinte minutos ele telefonou. 

Há pouco ele esteve por aqui, e voltará daqui a pouco. 

Estamos a menos de dez metros (de distância) de nosso alvo.  

 

Compare: 

Os bombeiros chegaram a tempo (em tempo). 

Os bombeiros chegaram há tempo (faz tempo). 

 

 A preposição a pode ter também o sentido de até: 

 De 15 a 25 de janeiro eu estava de férias. 

 

Por que, por quê, porque, porquê... 

 

por que...? 

 Com a função de um advérbio interrogativo de causa, é usado em frases 

interrogativas, quando se deseja saber a causa de alguma coisa: Por que você não 

dormiu em casa ontem? 

 Pode também ser usado em frases interrogativas indiretas: Quero saber por que 

você não dormiu em casa ontem. (Nesses casos, pode-se pensar no por que completado 

pela palavra razão: Quero saber por que [razão] não dormiu em casa ontem.) 

 No final das frases, vem acentuado: Você não dormiu em casa ontem, por quê? 

 Além disso, pode também aparecer em perguntas como combinação entre a 

preposição ‗por‘ e o pronome interrogativo ‗que‘, podendo nesses casos ser substituído 

pela expressão ‗por qual‘ ou ‗por quais‘: Por que estratégia você optará? (= por qual). 

 Portanto, o importante é saber que: 

                                                
1 O uso de sob e sobre não é tão simples como pode parecer, pois não está restrito a indicações espaciais, 

e será discutido quando abordarmos preposições. 
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a) em perguntas, o ‘por que’ vem sempre separado, além de saber que  

b) sempre o ‘que’ ou ‘porque’, em final de frase, devem ser acentuados (isso 

valerá para todos os casos). 

 

porque... (conjunção causal, explicativa ou final) 

Introduz a causa ou explicação de alguma coisa, por isso pode ser associado com 

a resposta a uma pergunta, podendo em geral ser substituído por ‗pois‘. Serve como 

elemento de ligação entre duas orações, a primeira (em ordem normal) geralmente com 

sentido de efeito, a segunda com sentido de causa ou explicação: Não dormi em casa 

ontem porque arrumei uma nova namorada (a nova namorada é a causa de ele não ter 

dormido em casa). Não se mova, porque tenho uma arma. 

Pode também ser uma conjunção subordinativa final: Eu gostaria de resolver 

esses problemas de uma vez por todas, porque pudéssemos seguir adiante. 

Portanto, o importante é saber que sempre que ‘porque’ estiver introduzindo 

uma causa, explicação ou finalidade, deve ser escrito junto. 

  

por que... (combinação da preposição por com o pronome relativo que) 

Pode ser substituído por ‗pelo qual‘, ‗pela qual‘, ‗pelos quais‘ou ‗pelas quais‘: 

Este é o caminho por que devo passar. (= pelo qual). [Reparem que a oração não tem 

nada que ver com ‗causa‘.] 

Ocorre também quando o termo que antecede o pronome relativo fica 

subentendido: Eis por que você não compreende o texto. (o motivo pelo qual você não 

compreende o texto). 

 No final da frase, o que deve ser acentuado: Ele não dormiu em casa, mas não 

disse por quê.  

 sempre que o ‘por que’ puder ser substituído por ‘pelo qual’ e suas 

variações, inclusive nos casos em que os termos anteriores estiverem 

subentendidos, deve ser escrito separado.  

 

o quê, o porquê... (substantivos) 

 Deve ser acentuado quando for substantivo, em geral com o sentido de ‗motivo‘ 

ou ‗razão‘: Ele sabe o porquê da situação. Não entendi o quê da questão.  

 Aqui, o importante é saber que sempre que o ‘quê’ e o ‘porquê’ forem 

substantivos, ou seja, quando houver um artigo precedendo-os, deve-se acentuá-los 

e grafar ‘porquê’ junto.  

 

 Portanto, podemos resumir as regras em: 

(a) ‘por que’ (perguntas direta ou indiretas – quando o que pode ser substituído 

por qual ou complementado por [razão]),  

(b) ‘porque’ (causa, explicação ou finalidade),  

(c) ‘por que’ (pelo qual), (d) ‘o quê’ ou ‘o porquê’ (substantivos), e (e) acento 

sempre no final das frases! 

 

1.1. Poesia e Metalinguagem 

João Cabral de Melo Neto, o autor do poema com que terminamos nossa 

Introdução, nasceu em Recife, em 1920, e viveu sua infância em engenhos do Nordeste. 

Na década de 1940 mudou-se com a família para o Rio de Janeiro, onde faleceu em 

1999. Como diplomata, viajou por diversos países. Considerado um dos maiores poetas 

brasileiros, recebeu inúmeros prêmios por sua obra, que se inicia em 1942 com o livro 



Comunicação e Expressão na Era da Internet  © João Mattar 

 

p. 16 

 

de poemas Pedra do Sono. Além de diversos poemas, publicou também alguns textos de 

prosa. 

 João Cabral é considerado um ‗engenheiro‘ da poesia, pela forma econômica e 

pelo rigor com que compõe seus versos. Suas imagens são também fortes e marcantes.  

No poema ‗Tecendo a Manhã‘, pode parecer que o poeta simplesmente complica 

o ditado popular ‗uma andorinha sozinha não faz verão‘, introduzindo palavras 

desconhecidas e, inclusive, deixando muitas lacunas nos versos, dificultando assim a 

decodificação de uma mensagem que poderia ser simples e direta.  

Veremos que não é exatamente isso o que ocorre. Comecemos com uma breve 

análise do poema, ou seja, com nossa atenção voltada para seus elementos internos e 

formais.  

Salta imediatamente aos olhos um neologismo, ou seja, uma palavra não 

dicionarizada: entretendendo, gerúndio do verbo entretender, que também não existe na 

língua portuguesa. Podemos enxergar dentro desta palavra várias outras, com as quais 

ela teria sido composta: entre, entreter, tender, entender e inclusive entrem e tenda, que 

aparecem antes. Durante a interpretação do poema, procuraremos dar sentido a este 

neologismo, assim como aos demais elementos levantados pela análise. 

Percebemos também que, no final dos versos pares da primeira estrofe, 

alternam-se galos, galo, galos, galo e galos, e nos três primeiros versos da segunda 

estrofe ocorre a seqüência todos, todos e toldo.  

 Nota-se durante o poema também uma gradação semântica, de significados: teia, 

tela, tenda, toldo, manhã (livre de armação) e luz balão, o que dá a idéia de que a 

manhã é lentamente construída, inicialmente como uma tênue teia, depois como tela, em 

seguida como um abrigo (tenda e toldo), até se tornar manhã sem armação e, 

finalmente, luz balão. 

 Há também no poema algumas elipses, ou seja, a supressão de palavras que 

podem ser subentendidas pelo contexto: ―De um [galo] que apanhe esse grito que ele 

[produziu, lançou] e o lance a outro; de um outro galo que apanhe o grito que um galo 

[produziu, lançou] antes e o lance a outro‖. 

 Há outro problema sintático na leitura do poema: ―e de outros galos que com 

muitos outros galos se cruzem‖ é uma frase completa, mas o verso seguinte, ―os fios de 

sol de seus gritos de galo‖ fica solto. Poderia completar a frase se excluíssemos o ‗se‘: 

―e de outros galos que com muitos outros galos cruzem os fios de sol de seus gritos de 

galo‖. 

 A segunda estrofe também apresenta dois problemas sintáticos: ―se 

entretendendo para todos, no toldo (a manhã) que plana livre de armação.‖ Excluindo-se 

―a manhã‖, que inclusive aparece entre parênteses, a frase torna-se sintaticamente mais 

completa. Ou seja, ―a manhã‖ não aparece por acaso entre parênteses, está incluída 

neste momento do poema como um elemento sintático estranho, apesar de já ter 

aparecido antes, inclusive no título, não havendo dificuldade semântica para sua 

compreensão.  

 Por fim, ‗luz balão‘ aparece também solta, sintaticamente, no final do poema, o 

que a aproxima do sentido de ‗manhã‘. 

 Analisemos agora as figuras de linguagem. Em poesia, muitas vezes as palavras 

não são utilizadas com seus sentidos usuais, denotativos, mas sim com sentidos novos e 

figurados, ou seja, conotativos. O verbo tecer, por exemplo, é utilizado por todo o 

poema com um sentido figurado, ou melhor, com vários sentidos. Gritos também não 

são lançados, em um sentido literal. ‗Os fios de sol de seus gritos de galo‘ é também 

uma bonita imagem do poema, que mistura os registros sonoro e visual. 



Comunicação e Expressão na Era da Internet  © João Mattar 

 

p. 17 

 

Passemos agora à interpretação do poema, durante a qual voltaremos aos 

elementos realçados na análise.  

Já notamos a presença das palavras galo e galos no final dos versos pares da 

primeira estrofe, mas essas palavras aparecem ainda em outros versos da mesma estrofe. 

Isso cria, inclusive visual e sonoramente, um dos movimentos mais importantes do 

poema, o de um galo lançando um grito para outro galo. Os galos geram uma grande 

animação para anunciar a manhã. O poema é um coral, uma sinfonia, uma orquestra de 

instrumentos afinados. O canto dos galos em sincronia forma uma corrente mágica, 

como se constituísse um grito único. A melodia inicial do grito de um galo acaba 

formando uma harmonia, uma rede de fios entrelaçados. 

Os galos parecem focados em seu trabalho diário, e para isso precisam se 

comunicar. Um galo sozinho não é capaz de tecer a manhã, e por isso precisa 

estabelecer um diálogo, através do qual transmite uma mensagem a outros galos, 

multiplicando assim seu grito. Os galos de João Cabral não estão sozinhos, ligando-se 

uns aos outros justamente por sua habilidade de comunicação. Por isso, eles se cruzam 

quando cruzam os ―fios de sol de seus gritos‖, imagem que aponta também para o 

cruzamento do som e dos galos com a própria manhã. Se, de um lado, as elipses 

apontadas na análise tornam a leitura do poema atravancada, de outro lado podem ser 

interpretadas como a exclusão de elementos que separariam os galos, inclusive do ponto 

de vista visual. Eles estão mais juntos no poema em função das elipses, da mesma forma 

que estão mais próximos porque conseguem se comunicar, constituindo-se como um 

corpo único. As elipses, que parecem à primeira vista gerar uma descontinuidade na 

leitura, representam na verdade a noção de continuidade que sustenta o poema.  

A presença de diversos verbos no gerúndio, seqüência que começa com o título e 

termina com o neologismo do poema (tecendo, encorpando, erguendo, entretendendo), 

aponta também para essa continuidade da construção da manhã.  

Da mesma forma que a aranha tece a sua teia, e o ser humano tece roupas 

tricotando, os galos tecem a manhã. Eles são os tecelões da obra ‗a manhã‘. Os galos 

são inicialmente os sujeitos do objeto-manhã, mas, à medida que ela vai sendo tecida, 

vai também se libertando deles, até se tornar sujeito e se elevar por si só. Isso fica claro 

no poema com a manhã pairando ‗livre de armação‘ e entre parênteses, assim como pela 

imagem da luz balão, que sobe no final. O objeto torna-se, ao final do poema, autônomo 

em relação ao seu tecelão. Do grito inicial de um galo, o poema chega à luz balão, que 

dentre outras imagens representa o sol. A manhã é assim tecida, transformando-se num 

tecido aéreo; porém, enquanto está sendo produzida, serve também de proteção aos 

galos. Com a manhã pronta, entretanto, não há mais necessidade de abrigo. Não são 

mais necessários a tela, a tenda nem o toldo, que tenderam para os galos, que os 

entretiveram e onde todos eles entraram. Assim é possível entender o poema como um 

todo, e particularmente o neologismo entretender. 

O poema pode ser lido neste primeiro nível, mais literal, mas como todo poema 

pode também ser lido em sentidos mais figurados, em que os galos seriam, então, 

símbolos. Galos, gritos e manhã podem ser substituídos no poema por diversos outros 

termos, e mesmo assim o poema se sustenta. Uma simbologia geral do poema é que as 

grandes obras devem ser produzidas pelo coletivo, ‗a união faz a força‘. Um mundo 

melhor tem de ser construído por vários seres humanos, por todos nós. Conjuntos em 

que somente alguns podem cantar, mas muitos são excluídos, não são o amanhã que 

desejamos para nossa sociedade. Neste sentido, os galos são mestres em ensinar sua 

sabedoria não apenas para os outros galos, mas também para nós. São os galos que nos 

acordam para a realidade.  
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E o poema pode também ser lido como um símbolo da própria linguagem, 

ampliando a metáfora texto/tecido que começamos a tecer na Introdução. Roupas e 

textos são tecidos fio a fio, linha a linha. Palavras e idéias organizadas, assim como os 

gritos coordenados dos galos, geram a coerência de um texto. Tecer um texto é um 

exercício de catar e juntar palavras e idéias. A coesão de um texto é alcançada através 

da escolha das palavras, da relação entre as palavras e as frases no texto, da utilização 

correta da pontuação, da estruturação dos parágrafos, da harmonização das idéias e 

assim por diante.  

Da mesma forma, um texto funciona como tela e como tenda em nossa relação 

com a realidade. Um texto nos veste. É também nossa roupa, que vai se construindo e, 

em certo momento, liberta-se do seu criador, adquirindo vida própria e se transformando 

então em abrigo potencial para seus decifradores. Como criadores, perdemos o controle 

sobre o sentido original dos textos, que passam então a pairar, livres de armação, 

elevando-se por si.  

Neste sentido, podemos dizer que o poema ‗Tecendo a Manhã‘ não é 

simplesmente uma forma mais complicada de dizer ‗uma andorinha sozinha não faz 

verão‘. Vejamos o porquê. 

Roman Jakobson é um nome importante no desenvolvimento da lingüística, a 

ciência que estuda as línguas, principalmente por seus estudos sobre a linguagem 

poética. Em seu artigo ‗Lingüística e Poética‘2, publicado originalmente em 1960, ele 

apresenta a linguagem em sua variedade de funções.  

Uma das funções essenciais da linguagem, como sabemos, é a comunicação. O 

ato de comunicação envolve vários elementos: o remetente, que envia uma mensagem 

ao destinatário, referindo-se a um referente, utilizando-se de um código e através de 

um canal (físico ou psicológico). O esquema traçado para o processo de comunicação 

verbal por Jakobson seria o seguinte: 

 

 

     REFERENTE 

 

  REMETENTE              MENSAGEM                       

DESTINATÁRIO 

         CANAL 

        CÓDIGO 

 

  

  

Todos esses elementos seriam determinantes na comunicação, mas a ênfase em 

cada um deles determinaria diferentes funções da linguagem. O esquema das funções da 

linguagem, em paralelo ao esquema dos participantes do ato da comunicação, ficaria 

então assim3: 

 

             REFERENCIAL 

                                                
2 In: Lingüística e comunicação. Trad. Isidoro Blikstein e José Paulo Paes. 10. ed. São Paulo: Cultrix. 
3 Dois termos foram modificados para superar alguns problemas da teoria de Jakobson. Em vez de 

contato, preferimos utilizar canal, para evitar a idéia de proximidade física. Contexto (utilizado 

originariamente no lugar do nosso referente) cria uma confusão entre aquilo a que a mensagem se refere 

(que chamamos aqui de referente) e o contexto no qual o ato de comunicação está inserido. Poderíamos, 

neste sentido, pensar em mais duas funções da linguagem, além das nomeadas a seguir: uma em que a 

linguagem seria utilizada com ênfase no contexto da comunicação, e outra em que a linguagem seria 

utilizada com ênfase no próprio ato de comunicação. 
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EMOTIVA     POÉTICA   CONATIVA 

        FÁTICA 

         METALINGÜÍSTICA 

 

 

 

 A comunicação é basicamente referencial, ou seja, o referente é o elemento 

primordial em grande parte das mensagens. A função referencial ou denotativa (o quê) 

estaria orientada para o referente. Todos os momentos da comunicação em que nos 

referimos a um objeto, a uma situação, a uma terceira pessoa, enfim, àquilo do que se 

fala, representam a função referencial. Os noticiários de televisão e jornal utilizam-se, 

principalmente, da função referencial da linguagem. 

Tudo aquilo que significa algo para alguém é um signo. A lingüística nos ensina 

que podemos diferenciar o significado dos signos de seu ‗significante‘, ou seja, da 

forma utilizada para transmitir um significado. Um sinal vermelho é, por exemplo, a 

forma de representar ‗pare!‘; um desenho pode significar ‗não fume‘; um ícone de 

disquete é o significante para a idéia de gravação; a febre é o sintoma de doença; e 

assim por diante.  

Em poesia, a ênfase não recai apenas sobre o conteúdo da mensagem, mas 

também sobre sua forma. Na função poética da linguagem, o significante é ressaltado 

em seu caráter material. O ritmo, a sonoridade, a tonalidade, a sintaxe, a própria 

organização da mensagem, ou seja, todos os elementos formais da linguagem entram em 

jogo. O objetivo da poesia não é transmitir uma mensagem com o máximo de clareza, 

mas, principalmente, trabalhar de maneira poética essa mensagem, em seus diversos 

níveis. Podemos dizer que, compreendida a mensagem, não é o referente, o código, o 

emissor, o receptor ou o canal que sobrevivem, mas sim a estrutura da própria 

mensagem, a forma como algo foi dito. Se a leitura de ‗Tecendo a Manhã‘ nos lembra 

do ditado da andorinha, o resíduo principal do poema é a coesão dos galos galos galos, 

suas elipses, o neologismo entretendendo, suas lindas imagens, todos todos no toldo, a 

teia tênue, a tela, a tenda, a manhã pairando entre parênteses... e a luz balão: disso nos 

lembraremos. É, enfim, um poema, não um ditado, uma notícia ou uma reportagem. Um 

poema considerado dos mais importantes de nossa língua portuguesa.  

Nesse sentido, ler, analisar e interpretar um poema implica desenvolver nossa 

capacidade lingüística em um nível extremo. Ler poesia não serve apenas para poetas, 

mas para todos nós, que utilizamos a língua em nosso dia-a-dia, mesmo que em geral 

para funções mais referenciais.  

 A função metalingüística (com o quê), por sua vez, exerce a ênfase sobre o 

código: a linguagem fala da linguagem, a mensagem é o próprio código. Temos 

metalinguagem quando um filme mostra a filmagem, quando uma peça de teatro fala do 

próprio teatro, quando um poema fala da maneira de construir um poema. Em todo 

momento em que nos deparamos com a necessidade de dar ‗definições‘, estamos 

utilizando a linguagem em sua função metalingüística. E nos utilizamos de definições 

com vários propósitos: ampliar nosso vocabulário, eliminar ambigüidades, tornar um 

significado mais claro, realizar explicações teóricas, influenciar atitudes etc. Sempre 

que retornamos para a linguagem, sempre que o remetente e o destinatário precisam 

checar se estão utilizando o mesmo código, enfim, sempre que o código é usado para 

falar do próprio código, temos metalinguagem. Em metalinguagem, a língua é utilizada 

para definir um conceito da própria língua, para reforçar o código.  
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João Cabral de Melo Neto é talvez nosso poeta que mais utiliza o recurso da 

metalinguagem. Sua obra pode ser lida como a poesia sobre o ato de escrever poesia. O 

ato de escrever se refere ao próprio ato de escrever. Podemos dizer que ‗Tecendo a 

Manhã‘ é uma grande metáfora do exercício de tecer um texto, de construir um poema. 

O poema seguinte, ‗Catar feijão‘4, também escrito por João Cabral, pode também ser 

lido desta maneira: 

 
        A Alexandre O’Neill 

 
Catar feijão se limita com escrever: 

joga-se os grãos na água do alguidar 

e as palavras na da folha de papel; 
e depois, joga-se fora o que boiar. 

Certo, toda palavra boiará no papel, 

água congelada, por chumbo seu verbo: 

pois para catar esse feijão, soprar nele, 
e jogar fora o leve e oco, palha e eco. 

 

  2. 
 

Ora, nesse catar feijão entra um risco: 

o de que entre os grãos pesados entre 
um grão qualquer, pedra ou indigesto, 

um grão imastigável, de quebrar dente. 

Certo não, quando ao catar palavras: 

a pedra dá à frase seu grão mais vivo: 
obstrui a leitura fluviante, flutual, 

açula a atenção, isca-a com o risco. 

 

   
Alguidar: vaso de barro ou de metal, baixo, em forma de tronco de cone invertido, e com diversos usos domésticos.  

 

Açular: incitar, instigar, estimular, provocar, excitar. 
 

                                                
4 A educação pela pedra. In: Poesias completas. 3. ed., Rio de Janeiro: José Olympio, 1979. p. 21-22.  


