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 A Linguagem e suas Funções 
 
1. ENEM 2009 – Prova cancelada  
 
Ouvir estrelas 
“Ora, (direis) ouvir estrelas! Certo 
perdeste o senso!” E eu vos direi, no entanto, 
que, para ouvi-las, muita vez desperto 
e abro as janelas, pálido de espanto... 
E conversamos toda noite, enquanto 
a Via-Láctea, como um pálio aberto, 
cintila. E, ao vir o Sol, saudoso e em pranto, 
inda as procuro pelo céu deserto.  
Direis agora: “Tresloucado amigo! 
Que conversas com elas?” Que sentido 
tem o que dizem, quando estão contigo?” 
E eu vos direi: “Amai para entendê-las! 
Pois só quem ama pode ter ouvido 
Capaz de ouvir e de entender estrelas”. 

BILAC, Olavo. Ouvir estrelas. In: Tarde, 1919.  
 
Ouvir estrelas 
Ora, direis, ouvir estrelas! Vejo 
que estás beirando a maluquice extrema. 
No entanto o certo é que não perco o ensejo 
De ouvi-las nos programas de cinema. 
Não perco fita; e dir-vos-ei sem pejo 
que mais eu gozo se escabroso é o tema. 
Uma boca de estrela dando beijo 
é, meu amigo, assunto p’ra um poema. 
Direis agora: Mas, enfim, meu caro, 
As estrelas que dizem? Que sentido 
têm suas frases de sabor tão raro? 
Amigo, aprende inglês para entendê-las, 
Pois só sabendo inglês se tem ouvido 
Capaz de ouvir e de entender estrelas. 
 

TIGRE, Bastos. Ouvir estrelas. In: Becker, I. Humor e humorismo: Antologia. 
São Paulo: Brasiliense, 1961.  

 
A partir da comparação entre os poemas, verifica-se que, 

a) no texto de Bilac, a construção do eixo temático se deu em linguagem denotativa, 
enquanto no de Tigre, em linguagem conotativa. 

b) no texto de Bilac, as estrelas são inacessíveis, distantes, e no texto de Tigre, são 
próximas, acessíveis aos que as ouvem e as entendem. 
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c) no texto de Tigre, a linguagem é mais formal, mais trabalhada, como se observa no uso 

de estruturas como “dir-vos-ei sem pejo” e “entendê-las”. 
d) no texto de Tigre, percebe-se o uso da linguagem metalinguística no trecho “Uma boca 

de estrela dando beijo/é, meu amigo, assunto p’ra um poema.” 
e) no texto de Tigre, a visão romântica apresentada para alcançar as estrelas é enfatizada 

na última estrofe de seu poema com a recomendação de compreensão de outras 
línguas.  

 
 
2. ENEM 2009  
Em uma famosa discussão entre profissionais das ciências biológicas, em 1959, C. P. Snow 
lançou uma frase definitiva: “Não sei como era a vida antes do clorofórmio”. De modo parecido, 
hoje podemos dizer que não sabemos como era a vida antes do computador. Hoje não é mais 
possível visualizar um biólogo em atividade com apenas um microscópio diante de si; todos 
trabalham com o auxílio de computadores. Lembramo-nos, obviamente, como era a vida sem 
computador pessoal. Mas não sabemos como ela seria se ele não tivesse sido inventado.  

PIZA, D. Como era a vida antes do computador? OceanAir em Revista, nº- 1, 2007 (adaptado).  
 
Neste texto, a função da linguagem predominante é: 

a) emotiva, porque o texto é escrito em primeira pessoa do plural. 
b) referencial, porque o texto trata das ciências biológicas, em que elementos como o 

clorofórmio e o computador impulsionaram o fazer científico. 
c) metalinguística, porque há uma analogia entre dois mundos distintos: o das ciências 

biológicas e o da tecnologia. 
d) poética, porque o autor do texto tenta convencer seu leitor de que o clorofórmio é tão 

importante para as ciências médicas quanto o computador para as exatas. 
e) apelativa, porque, mesmo sem ser uma propaganda, o redator está tentando convencer o 

leitor de que é impossível trabalhar sem computador, atualmente.  
 
 
 
 
3. 
Canção do vento e da minha vida 
O vento varria as folhas, 
O vento varria os frutos, 
O vento varria as flores… 
E a minha vida ficava 
Cada vez mais cheia 
De frutos, de flores, de folhas. 
[…] 
O vento varria os sonhos 
E varria as amizades… 
O vento varria as mulheres… 
E a minha vida ficava 
Cada vez mais cheia 
De afetos e de mulheres. 
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O vento varria os meses 
E varria os teus sorrisos… 
O vento varria tudo! 
E a minha vida ficava 
Cada vez mais cheia 
De tudo. 

BANDEIRA, M. Poesia completa e prosa. Rio de Janeiro: José Aguilar, 1967. 
 
Predomina no texto a função da linguagem: 

a) fática, porque o autor procura testar o canal de comunicação. 
b) metalinguística, porque há explicação do significado das expressões. 
c) conativa, uma vez que o leitor é provocado a participar de uma ação. 
d) referencial, já que são apresentadas informações sobre acontecimentos e fatos reais. 
e) poética, pois chama-se a atenção para a elaboração especial e artística da estrutura do 

texto. 
 
 
4. 
Texto I: Porquinho-Da-Índia 
 
Quando eu tinha seis anos 
Ganhei um porquinho-da-índia. 
Que dor de coração me dava 
Por que o bichinho só queria estar debaixo do fogão! 
Levava ele pra sala 
Pra os lugares mais bonitos mais limpinhos 
Ele não gostava: 
Queria era estar debaixo do fogão. 
Não fazia caso nenhum das minhas ternurinhas... 
O meu porquinho-da-índia foi minha primeira namorada. 
 
 
Texto II: Madrigal Tão Engraçadinho 
 
Teresa, você é a coisa mais bonita que eu vi até hoje 
na minha vida, inclusive o porquinho-da-índia que me deram quando eu tinha seis anos. 

BANDEIRA M. Libertinagem & Estrela da manhã. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2000, p. 36. 
 
Os textos I e II: 

a) utilizam metalinguagem e temática do cotidiano, que são características da estética do 
Modernismo. 

b) apresentam características da estética do Modernismo, presentes nos versos livres e na 
reescritura de textos clássicos do passado. 

c) apresentam concepções diversas em relação à primeira namorada, porque a linguagem do 
texto I se aproxima da prosa, ao passo que o texto II mantém a estrutura clássica do 
madrigal. 
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d) estão em consonância com a estética do Modernismo, pois são construídos em versos 

livres e com linguagem que se aproxima da prosa, características pertinentes a esse estilo 
literário. 

e) afastam-se da estética do Modernismo, pois apresentam distanciamento temporal: o eu 
lírico, no texto I, rememora a infância e, no texto II, foca-se no presente. 

 
 
Texto: Marabá 
Eu vivo sozinha; ninguém me procura! 
Acaso feitura 
Não sou de Tupá? 
Se algum dentre os homens de mim não se esconde 
— “ Tu és”, me responde, 
“ Tu és Marabá!” 
 
Meus olhos são garços, são cor das safiras, 
Têm luz das estrelas, têm meigo brilhar; 
Imitam as nuvens de um céu anilado, 
As cores imitam das vagas do mar! 
 
Se algum dos guerreiros não foge a meus passos: 
— “ Teus olhos são garços” , 
Responde anojado, “ mas és Marabá: 
“ Quero antes uns olhos bem pretos, luzentes, 
“ Uns olhos fulgentes, 
“ Bem pretos, retintos, não cor d’ anajá!” 
 
É alvo meu rosto da alvura dos lírios, 
Da cor das areias batidas do mar; 
As aves mais brancas, as conchas mais puras 
Não têm mais alvura, não têm mais brilhar. 
 
Se ainda me escuta meus agros delírios: 
— “ És alva de lírios” , 
Sorrindo responde, “ mas és Marabá: 
“ Quero antes um rosto de jambo corado, 
“ Um rosto crestado 
“ Do sol do deserto, não flor de cajá.” 
 
Meu colo de leve se encurva engraçado, 
Como hástea pendente do cáctus em flor; 
Mimosa, indolente, resvalo no prado, 
Como um soluçado suspiro de amor! 
— “ Eu amo a estatura flexível, ligeira, 
Qual duma palmeira”, 
Então me respondem; “ tu és Marabá: 
Quero antes o colo da ema orgulhosa, 
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Que pisa vaidosa, 
Que as flóreas campinas governa, onde está.” 
 
Meus loiros cabelos em ondas se anelam, 
O oiro mais puro não tem seu fulgor; 
As brisas nos bosques de os ver se enamoram, 
De os ver tão formosos como um beija-flor! 
 
Mas eles respondem : — Teus longos cabelos, 
“ São loiros, são belos, 
Mas são anelados; tu és Marabá; 
Quero antes cabelos bem lisos, corridos, 
Cabelos compridos, 
Não cor d’ oiro fino, nem cor d’ anajá.” 
 
E as doces palavras que eu tinha cá dentro 
A quem nas direi? 
O ramo d’ acácia na fronte de um homem 
Jamais cingirei: 
 
Jamais um guerreiro da minha arazóia 
Me desprenderá: 
Eu vivo sozinha, chorando mesquinha, 
Que sou Marabá! 
Gonçalves Dias 
 
1 . marabá : mestiço de francês com índia. 
2 . Tupá ou Tupã ( v. 3 ) 
3 . engraçado : gracioso ( v. 27 ) 
4 . arazóia ou araçóia : saiote de penas usado pelas mulheres indígenas. 
 
 
5. Após leitura, análise e interpretação do poema Marabá, algumas afirmações como as seguintes 
podem ser feitas, com exceção de uma. Indique-a. 

a) O poema se inicia com uma pergunta de ordem religiosa e termina com uma consideração 
de aspecto sensual. Além disso, a ocorrência de figuras de linguagem e o emprego da 
primeira pessoa marcam com ênfase, respectivamente, as funções da linguagem poética e 
emotiva 

b) O poema é um profundo lamento construído com base na estrutura dialética, 
apresentando-se argumentação e contra-argumentação. 

c) Ocorre interlocução registrada em discurso direto, estrutura que enfatiza assim o desprezo 
preconceituoso dado à Marabá. 

d) Marabá é poema tecido com recurso a aspectos constitutivos da lírica clássica, como 
atesta o discurso lógico proferido pelo interlocutor do eu-poemático.  
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6. A unidade dramática vivenciada pelo eu-lírico no poema Marabá concentra-se em dois núcleos 
semânticos que podem ser expressos pelas seguintes ideias:  

a) tristeza e compreensão. 
b) aflição e frustração. 
c) beleza e feiura. 
d) indignação e passividade. 

 
 
7. O poema tende ao uso de metáforas, o que denota um comportamento linguístico voltado para 
a imagística em geral, tanto nas descrições apresentadas, quanto nas alegorias. O fragmento de 
texto que exemplifica, total ou parcialmente, o uso predominante da metáfora é: 

a) “Jamais um guerreiro da minha arazóia/ Me desprenderá...” 
b) “Meu colo de leve se encurva engraçado,/ Como hástea pendente do cáctus em flor;” 
c) “As brisas nos bosques de os ver se enamoram” 
d) “Meus olhos são garços, são cor das safiras, / têm luz das estrelas, têm meigo brilhar.” 
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 Gabarito 
 
1. D 
O texto de Bilac trata do diálogo entre o eu lírico e as estrelas do céu, possível de se estabelecer 
apenas por pessoas apaixonadas, e o de Bastos Tigre, humorístico, do diálogo com as estrelas 
de cinema, que só acontece se o eu lírico aprender o inglês, a língua falada por tais estrelas. 
Quando o eu lírico, no texto de Bastos Tigre, menciona “uma boca de estrela dando beijo” como 
um assunto propício para compor um poema, está fazendo um comentário sobre o seu próprio 
texto, já que o poema aborda justamente essa temática. Esse procedimento exemplifica a função 
metalinguística da linguagem. 
 
2. B 
No texto, a função de linguagem característica é a referencial, uma vez que o elemento da 
comunicação que ganha destaque é o referente, isto é, o objeto de que se fala. Em outros termos, 
a finalidade do artigo é informar o leitor a respeito de algo: no caso, trata da importância tanto do 
clorofórmio quanto do computador para o fazer científico.  
 
3. E 
Textos que privilegiam a função poética da linguagem põem em evidência a maneira de dizer, a 
fim de obter efeitos expressivos. Por vezes, então, esses textos produzem significados não só por 
meio das palavras que empregam, mas também por intermédio do modo como elas se combinam. 
No poema Canção do vento e da minha vida, por exemplo, a repetição de estruturas de frase 
constrói um significado não explícito: a recorrência das mudanças na vida do eu lírico. 
 
4. D 
 
5. D 
 
6. B 
 
7. D 
 
 


