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,.,. N.    . .        . .        COMUNICAÇÃO
No ato comunicativo é necessário que haja
 um locutor (emissor) ,
 um locutário (receptor),
 uma mensagem
 e um código.    
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Elementos Básicos da Comunicação

Locutor/emissor / remetente – elemento que emite, codifica a mensagem;
Locutário/ receptor / destinatário - recebe, decodifica a mensagem;
Mensagem - conteúdo transmitido pelo locutor;
Código - conjunto de signos/sinais usado na transmissão e recepção da

mensagem;
Referente – o assunto, a situação que envolve o emissor e o receptor e o

contexto linguístico;
Canal – meio físico pelo qual circula a mensagem ;
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Intencionalidade Discursiva

São as intenções, explícitas ou implícitas, existentes na linguagem dos
interlocutores que participam de uma situação comunicativa.
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Exemplo:
-Por favor! Me joga uma corda que eu estou me afogando!
- E além disso ainda quer se enforcar?

(Jô Soares, Veja, 20/05/92)

Na piada, o locutor, ao pedir uma corda, naturalmente deseja ser
socorrido, prendendo-se a ela. O interlocutor, entretanto, interpreta sua
pergunta como se o locutor desejasse se enforcar.

O humor é extraído do fato de as personagens não levarem em conta
um princípio básico das interações verbais: a intencionalidade discursiva.
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Funções da Linguagem 
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Referente
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Função Emotiva / Expressiva
Ocorre quando o destaque é dado ao Locutor /emissor. Suas principais

características são:
Verbos e pronomes em primeira pessoa;
Presença comum de ponto de exclamação e interjeições;
Expressão de estados de alma do emissor (subjetividade e pessoalidade);
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Ex.:
E-mail da mãe para os filhos

Meus amores, tenho tantas saudades de vocês … Mas não se preocupem,
em breve a mamãe chega e vamos aproveitar o tempo perdido bem juntinhos.
Sim, consegui adiantar a viagem em uma semana!!! Isso quer dizer que tenho
muito trabalho hoje e amanhã.... Quando chegar, quero encontrar essa casa
em ordem, combinado?!?
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