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COMUNICAÇÃO – LUÍS FERNANDO VERÍSSIMO

É importante saber o nome das coisas. Ou,
pelo menos, saber comunicar o que você
quer. Imagine-se entrando numa loja para
comprar um… um… como é mesmo o nome?
“Posso ajudá-lo, cavalheiro?”
“Pode. Eu quero um daqueles, daqueles…”
“Pois não?”
“Um… como é mesmo o nome?”
“Sim?”
“Pomba! Um… um… Que cabeça a minha. A
palavra me escapou por completo. É uma
coisa simples, conhecidíssima.”
“Sim senhor.”
“O senhor vai dar risada quando souber.”
“Sim senhor.”
“Olha, é pontuda, certo?”
“O quê, cavalheiro?”

“Isso que eu quero. Tem uma ponta assim,
entende? Depois vem assim, assim, faz uma volta,
aí vem reto de novo, e na outra ponta tem uma
espécie de encaixe, entende? Na ponta tem outra
volta, só que esta é mais fechada. E tem um, um…
Uma espécie de, como é que se diz? De sulco. Um
sulco onde encaixa a outra ponta; a pontuda, de
sorte que o, a, o negócio, entende, fica fechado. E
isso. Uma coisa pontuda que fecha. Entende?”
“Infelizmente, cavalheiro…”
“Ora, você sabe do que eu estou falando.”

“Estou me esforçando, mas…”
“Bom, eu preciso saber mais sobre o, a, essa coisa.
Tente descrevê-la outra vez. Quem sabe o senhor
desenha para nós?”
“Não. Eu não sei desenhar nem casinha com
fumaça saindo da chaminé. Sou uma negação em
desenho.”
“Sinto muito.”

Disponível em: https://www.ahoradecolorir.com.br/2020/02/interpretacao-de-cronica-comunicacao.html
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A comunicação confunde-se com nossa própria vida, o ser humano não vive sem se comunicar, para tanto
ele usa a FALA, ESCRITA, GESTOS, EXPRESSÕES FACIAIS entre outras formas de comunicação.

COMUNICAÇÃO É UM FATOR SOCIAL.

Em cada um desses atos notamos a presença dos seguintes elementos:

- EMISSOR OU REMETENTE: é aquele que envia a mensagem (uma pessoa, uma empresa, uma emissora
de televisão etc.)
- DESTINATÁRIO: é aquele a quem a mensagem é endereçada (um indivíduo ou um grupo).
- MENSAGEM: é o conteúdo das informações transmitidas.
- CANAL DE COMUNICAÇÃO: é o meio pelo qual a mensagem será transmitida ( mensagem, telefone,
rádio, jornal , palestra, etc)
- CÓDIGO: é o conjunto de signos e de regras de combinação desses signos utilizado para elaborar a
mensagem; o emissor codifica aquilo que o receptor irá descodificar.
- CONTEXTO: é o objeto ou a situação a que a mensagem se refere.

ELEMENTOS PRESENTES NO ATO DE COMUNICAÇÃO



HILDALENE 
PINHEIRO

LÍNGUA 
PORTUGUESA

ELEMENTOS DA 
COMUNICAÇÃO

12/08/2020



5

ELEMENTOS DA COMUNICAÇÃO



VAMOS TREINAR?

1. Identifique os elementos da comunicação no texto COMUNICAÇÃO , de Luís Fernando
Verissimo:

a) EMISSOR:_____________________________________________________________
b) RECEPTOR:__________________________________________________________
c) MENSAGEM:_________________________________________________________
d) CANAL:______________________________________________________________
e) CÓDIGO:_____________________________________________________________
f) CONTEXTO:___________________________________________________________
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02. No enunciado:
01/09/2019 · Jornal Nacional: William Bonner e Renata Vasconcellos
apresentam o principal telejornal da Globo, que traz notícias do Brasil e do
mundo, matérias de denúncia e investigação e séries especiais. Assista.

Disponível em: globoplay.globo.com/jornal-nacional/t/MyCrVrr6gW

Da perspectiva de quem assiste ao Jornal Nacional determine qual a função
desses elementos no processo da comunicação:

a) William Bonner e Renata Vasconcellos:
b) Notícias do Brasil e do mundo, matérias de denúncia e investigação e séries

especiais:
c) TV Globo:
d) Público:
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PESSOA QUE FALA

1ª PESSOA: 

EU/NÓS

LOCUTOR

EMISSOR

NARRADOR

EU-LÍRICO

PESSOA COM QUEM SE FALA

2ª PESSOA – TU/VÓS/VOCÊ 

RECEPTOR/ INTERLOCUTOR/ 

OUVINTE/PÚBLICO/LEITOR/

EXPECTADOR...

TUDO QUE SE DIZ NO ÂMBITO DO 

TEXTO.

SUPORTES QUE DIFUNDEM INÚMEROS GÊNEROS TEXTUAIS

VERBAL:LÍNGUA e NÃO-VERBAL:GESTOS/SINAIS

FUNÇÕES DA 

LINGUAGEM
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FUNÇÕES DA LINGUAGEM

RUÍDO É A FALHA NA COMUNICAÇÃO

A comunicação só acontece mediante o entendimento da 

mensagem pelo interlocutor.
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FUNÇÕES DA LINGUAGEM

Função referencial ou 

denotativa

O objetivo do emissor é

traduzir a realidade visando

à informação.

Sua predominância atém-se a

textos científicos, técnicos

ou didáticos, alguns gêneros

do cotidiano jornalístico,

documentos oficiais e

correspondências comerciais.

AS FUNÇÕES DA LINGUAGEM SÃO: 
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FUNÇÕES DA 

LINGUAGEM

Função emotiva ou 

expressiva

Quando há um envolvimento

pessoal do emissor, que

comunica seus

sentimentos, emoções,

inquietações e opiniões

centradas na expressão do

próprio “EU”.
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Função apelativa

A ênfase está diretamente

vinculada ao receptor, na

qual o discurso visa

persuadi-lo, convencê-lo

a assumir um determinado

comportamento.

FUNÇÕES DA 

LINGUAGEM
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Função fática

O objetivo é testar o

canal de comunicação, para

ter certeza de que a

mensagem está sendo

recebida e compreendida

pelo receptor.

FUNÇÕES DA 

LINGUAGEM
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Função metalinguística

Quando o uso do código

tem por finalidade

explicar o próprio

código.

FUNÇÕES DA 

LINGUAGEM
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Função poética

A ênfase encontra-se na

elaboração da mensagem,

no intuito de selecionar

as palavras e recombiná-

las de acordo com seu

propósito.

https://www.youtube.com/watch?v=tQcj7R2Roo0

FUNÇÕES DA 

LINGUAGEM
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ENEM–2018 - QUESTÃO 1

Deficientes visuais já podem ir a algumas salas de cinema e

teatros para curtir, em maior intensidade, as atrações em

cartaz. Quem ajuda na tarefa é o aplicativo Whatscine,

recém-chegado ao Brasil e disponível para os sistemas

operacionais iOS (Apple) ou Android (Google). Ao ser

conectado à rede wi-fí de cinemas e teatros, o app

sincroniza um áudio que descreve o que ocorre na tela ou no

palco com o espetáculo em andamento: o usuário, então, pode

ouvir a narração em seu celular.

O programa foi desenvolvido por pesquisadores da

Universidade Carlos III, em Madri. “Na Espanha, 200 salas de

cinema já oferecem o recurso e filmes de grandes estúdios já

são exibidos com o recurso do Whatscine!”, diz o brasileiro

Luis Mauch, que trouxe a tecnologia para o país. “No Brasil,

já fechamos parceria com a São Paulo Companhia de Dança para
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01. Por ser múltipla e apresentar peculiaridades de acordo com

a intenção do emissor, a linguagem apresenta funções

diferentes. Nesse fragmento, predomina a função referencial da

linguagem, porque há a presença de elementos que

a) buscam convencer o leitor, incitando o uso do aplicativo.

b) definem o aplicativo, revelando o ponto de vista da autora.

c) evidenciam a subjetividade, explorando a entonação emotiva.

d) expõem dados sobre o aplicativo, usando linguagem

denotativa.

e) objetivam manter um diálogo com o leitor, recorrendo a uma

indagação.
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PRATICANDO 
ENEMALÉM DA PROVA DE LINGUAGENS ONDE MAIS EU PODERIA APLICAR ESSE 

CONHECIMENTO?

GABARITO ENEM / 2018 / PRIMEIRO 
DIA / CADERNO AZUL/ QUESTÃO DE 
CIÊNCIAS HUMANAS/ ASSUNTO: 
INTERPRETAÇÃO DE TEXTO, USO DA 
FUNÇÃO APELATIVA.

QUESTÃO 87
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02. O anúncio publicitário da década de 1940 reforça os 

seguintes estereótipos atribuídos historicamente a uma 

suposta natureza feminina:

a) Pudor inato e instinto maternal.

b) Fragilidade física e necessidade de aceitação.

c) Isolamento social e procura de autoconhecimento.

d) Dependência econômica e desejo de ostentação.

e) Mentalidade fútil e conduta hedonista.
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01.
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.
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02.

O telefone tocou.

— Alô? Quem fala?
— Como? Com quem deseja falar?
— Quero falar com o sr. Samuel Cardoso.
— É ele mesmo. Quem fala, por obséquio?
— Não se lembra mais da minha voz, seu Samuel?
Faça um esforço.
— Lamento muito, minha senhora, mas não me lembro. Pode dizer-me de quem se trata?

(ANDRADE, C. D. Contos de aprendiz. Rio de Janeiro: José Olympio, 1958.)

02. Pela insistência em manter o contato entre o emissor e o receptor, predomina no texto a
função
A) metalinguística.
B) fática.
C) referencial.
D) emotiva.
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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).

01. 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.
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O telefone tocou.
— Alô? Quem fala?
— Como? Com quem deseja falar?
— Quero falar com o sr. Samuel Cardoso.
— É ele mesmo. Quem fala, por obséquio?
— Não se lembra mais da minha voz, seu Samuel?
Faça um esforço.
— Lamento muito, minha senhora, mas não me lembro. Pode dizer-me de quem se trata?

(ANDRADE, C. D. Contos de aprendiz. Rio de Janeiro: José Olympio, 1958.)

02. Pela insistência em manter o contato entre o emissor e o receptor, predomina no texto a função

a) metalinguística.
b) fática.
c) referencial.
d) emotiva.
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Leia atentamente o texto para resolver as questões de 03 a 05:

Para fazer um poema dadaísta
Pegue num jornal.
Pegue numa tesoura.
Escolha no jornal um artigo com o comprimento que pretende dar ao seu poema.
Recorte o artigo.
Em seguida, recorte cuidadosamente as palavras que compõem o artigo e coloque-as num saco.
Agite suavemente.
Depois, retire os recortes uns a seguir aos outros.
Transcreva-os escrupulosamente pela ordem que eles saíram do saco.
O poema parecer-se-á consigo.
E você será um escritor infinitamente original, de uma encantadora sensibilidade, ainda que incompreendido pelas 
pessoas vulgares.

(Tristan Tzara)

03. A metalinguagem, presente no poema de Tristan Tzara, é uma função que coloca em evidência

a) a mensagem
b) o canal
c) o receptor
d) o código
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04. Nos versos “Em seguida, recorte cuidadosamente as palavras que 
compõem o artigo e coloque-as num saco” a pessoa a quem o eu lírico se 
dirige é 

a) outro poeta
b) ele mesmo
c) leitor
d) o artista
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05. O verbo no imperativo “recorte cuidadosamente as palavras que 
compõem o artigo” é um indicativo de:

a) ordem
b) consequência
c) afirmação
d) dúvida


