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São os objetivos pretendidos na comunição. 
Um ato de comunicação se dá quando os 

elementos da comunicação se reúnem sem 
ruído – falha.  

 
 
 Elementos da Comunicação 



• Emissor - emite, codifica a mensagem (1ª PESSOA). 
• Receptor - recebe, decodifica a mensagem (2ª PESSOA). 
• Mensagem - conteúdo transmitido pelo emissor. 
• Código - conjunto de signos usado na transmissão e na recepção da 

mensagem. 
• Referente - contexto relacionado a emissor e receptor (3ª PESSOA).  
• Canal - meio físico pelo qual circula a mensagem. 
• Obs.: As atitudes e as reações dos comunicantes (gestos, expressões 

faciais) são também referentes e exercem influência sobre a 
comunicação. 



Função emotiva (ou expressiva)  

            Caçador de Mim 

 

         Por tanto amor, por tanta emoção 
A vida me fez assim 
Doce ou atroz, manso ou feroz 
Eu, caçador de mim 
Preso a canções 
Entregue a paixões 
Que nunca tiveram fim 
Vou me encontrar longe do meu lugar 
Eu, caçador de mim 
 
(...) 
 
Longe se vai sonhando demais 
Mas onde se chega assim 
Vou descobrir o que me faz sentir 
Eu, caçador de mim 
 
Nada a temer 

Senão o correr da luta 
Nada a fazer 
Senão esquecer o medo 
Abrir o peito à força 
Numa procura 
Fugir às armadilhas da mata escura 
 
Vou descobrir o que me faz sentir 
Eu, caçador de mim  

                                   Milton Nascimento 
 

Centralizada no emissor, a função 
emotiva revela sua opinião, sua 
emoção. Nela geralmente há a 1ª 
pessoa do singular ou plural, 
interjeições e exclamações e palavras 
opinativas ou valorativas. É a linguagem 
das biografias, das memórias, das 
poesias líricas e das cartas de amor. 

O objetivo da comunicação é desabafar, posicionar-se, deixar claro seu ponto de 
vista. 



Soneto de Fidelidade 

Vinicius de Moraes 

 
De tudo ao meu amor serei atento 
Antes, e com tal zelo, e sempre, e tanto 
Que mesmo em face do maior encanto 
Dele se encante mais meu pensamento. 
 
Quero vivê-lo em cada vão momento 
E em seu louvor hei de espalhar meu canto 
E rir meu riso e derramar meu pranto 
Ao seu pesar ou seu contentamento 
 
E assim, quando mais tarde me procure 
Quem sabe a morte, angústia de quem vive 
Quem sabe a solidão, fim de quem ama 
 
Eu possa me dizer do amor (que tive): 
Que não seja imortal, posto que é chama 
Mas que seja infinito enquanto dure. 



Poema 

Cazuza 
                                                                       

Eu hoje tive um pesadelo 

E levantei atento, a tempo  

Eu acordei com medo 

E procurei no escuro  

Alguém com seu carinho 

E lembrei de um tempo 

 

Porque o passado me traz uma lembrança  

Do tempo que eu era criança 

E o medo era motivo de choro  

Desculpa pra um abraço ou um consolo  

 

Hoje eu acordei com medo 

Mas não chorei nem reclamei abrigo 

Do escuro, eu via um infinito 

Sem presente, passado ou futuro 

Senti um abraço forte, já não era medo 

Era uma coisa sua que ficou em mim (que não tem fim) 

 

De repente, a gente vê que perdeu 

Ou está perdendo alguma coisa 

Morna e ingênua que vai ficando no caminho  

Que é escuro e frio, mas também bonito porque é iluminado 

Pela beleza do que aconteceu há minutos atrás 

Link: http://www.vagalume.com.br/cazuza/poema.html#ixzz40qUMHoA9 

 

http://www.vagalume.com.br/cazuza/poema.html


 
Função referencial, informativa (ou 

denotativa)  
 

19/03/2011 - 23h23  
Multidão acompanha chegada de Obama a hotel 

em Copacabana  
 

JÚLIA CARNEIRO 
DA BBC BRASIL, NO RIO DE JANEIRO 

Uma multidão de cariocas se aglomerou na praia de Copacabana para acompanhar a chegada do 
presidente Barack Obama neste sábado, mas pôde ver pouco mais do que os veículos do comboio do 
presidente e o forte aparato de segurança que o rodeia.  
Após passar o dia em Brasília, Obama chegou à Base Aérea do Galeão às 20h15. Numa comitiva de carros 
pretos com bandeiras americanas na janela, entrou pela garagem do hotel JW Marriott, na Avenida 
Atlântica, às 21h.  
A multidão, que até as 19h procurava garantir um espaço na calçada do hotel para ver a chegada, foi 
afastada por paraquedistas do Exército e teve que esperar no calçadão de Copacabana, separada do hotel 
por seis pistas de trânsito.  
 
Centralizada no referente, a função referencial ocorre quando o emissor procura oferecer informações da 
realidade. Objetiva, direta, denotativa, nela prevalece a 3ª pessoa do singular. Linguagem usada nas 
notícias de jornal e nos livros científicos.  



Função apelativa (ou conativa)  
 

Centraliza-se no receptor . O emissor procura influenciar o comportamento do receptor: é comum o 

uso de tu e você, ou o nome da pessoa, além dos vocativos e do imperativo. Usada nos discursos, nos 

sermões e nas propagandas, que se dirigem diretamente ao consumidor, os chamados textos injuntivos.  



Função fática  
 

        " - Que coisa, né? 
       - É. Puxa vida! 
       - Ora, droga! 
       - Bolas! 
       - Que troço! 
       - Coisa de louco! 
       - É!" 

 
Centralizada no canal, tem como objetivo prolongar ou 
não o contato com o receptor, ou testar a eficiência do 
canal. Linguagem das falas telefônicas, das saudações e 
de similares.  

 



Função poética  
 

Rio na sombra 
 
Som 
frio. 
 
Rio 
Sombrio. 
 
O longo som 
do rio 
frio. 
 
O frio 
bom 
do longo rio. 
 

Tão longe, 
tão bom, 
tão frio 
o claro som 
do rio 
sombrio!  
  
Cecília Meireles 

  

       
      Centralizada na mensagem, revela recursos 

imaginativos criados pelo emissor. Afetiva, 
sugestiva, conotativa, metafórica. 
Valorizam-se as palavras, suas combinações. 
É a linguagem figurada apresentada em 
obras literárias, letras de música, em 
algumas propagandas, etc.  

 



Função metalinguística  
 Amar  v.t.  Ter amor, afeição, ternura, dedicação, devoção a; querer 

bem: amar os pais. / Estimar, gostar, apreciar: ama o esporte. /  
V.i. Estar apaixonado: feliz é quem ama.  

 
http://www.dicionariodeportugues.com/significado/amar-2730.html 
 
     Centralizada no código, usa a linguagem para falar dela mesma. A 

poesia que fala da poesia, da sua função e do poeta, um texto que 
comenta outro texto. Principalmente os dicionários são repositórios 
de metalinguagem.  

  
     Atenção! 
      Em um mesmo texto, podem estar presentes várias funções da 

linguagem. O importante é saber qual a função predominante, para, 
então, defini-lo.  





 
Um morador do Jardim Colina Verde, em Maringá, registrou um 

boletim de ocorrência nesta semana contra um vizinho que patrocinou 

uma festa onde teria ocorrido, além de algazarra e muitos palavrões, 

até sexo entre dois homens numa betoneira. 

De acordo com a polícia, o denunciante já estava irritado com a 

bagunça na residência ao lado, enquanto as pedras rolavam na festa, 

na madrugada do último dia 27. Quando observou os dois homens no 

quintal, executando o projeto irregularmente e usando a betoneira 

como apoio, o vizinho indignou-se e sentiu chacoalharem suas 

fundações. 

A obra executada pelos amantes foi a gota d'água para o vizinho, já 

que ele não admite este tipo de mistura de agregados ao ar livre. A 

mescla sexual aconteceu fora do equipamento, pois a cubagem da 

betoneira não permitiu que os elementos se misturassem em seu 

interior - o que minimizaria muito o impacto ambiental. 



Após cimentarem seu relacionamento, os amantes retornaram à festa. 

A Polícia Civil deve investigar o caso, que foi registrado na 9ª 

Subdivisão de Polícia. 



Função emotiva ou 
expressiva 

Função referencial ou denotativa 

Função apelativa ou conativa 

Função fática  

Função metalinguística 

Função poética 



VARIANTES 
LINGUÍSTICAS 



VARIANTES LINGUÍSTICAS 

Norma Culta – língua que respeita as regras da 
gramática, sem se utilizar de estrangeirismos, 
neologismos, gírias ou regionalismos. 

 
Variações da norma culta - a língua em uso, 
discurso capaz de determinar as características 
de determinado falante. 

20040609som.exe
20040417som.exe


Exemplo de texto com falha na norma culta, 
apesar de não parecer 

“Status é comprar uma coisa que 
você não quer, com um dinheiro 
que você não tem, para mostrar 

pra gente que você não gosta, uma 
pessoa que  você  não é. “ 

Obs.: Falta das aspas no estrangeirismo e falta 
da preposição “de” em “de que você não gosta” 



TIPOS DE VARIAÇÃO 

A língua varia de região para região, quanto a(à/ao): 
1. Fonologia – O sotaque e a forma de pronunciar os fonemas. 
Ex.: O sotaque carioca X O sotaque maringaense em relação à 

pronúncia de “postar”. 
 
1. Léxico – Palavras próprias de determinada região. 
Ex.: RS – aipim  Maringá – mandioca NE – macaxeira 
 
1. Sintaxe – Ordem dos vocábulos na formação da frase. 
Ex.: Em geral, fala-se “Não quero”. No NE, diz-se comumente 

“Quero não”. 



DICIONÁRIO MINEIRO  
 
LIDILEITE (LITRO DE LEITE)  
MASTUMATE (MASSA DE TOMATE)  
DENDAPIA (DENTRO DA PIA)  
KIDICARNE (KILO DE CARNE)  
TRADAPORTA (ATRAS DA PORTA)  
BADACAMA (DEBAIXO DA CAMA)  
PINCUMEL (PINGA COM MEL)  
ISCODIDENTE (ESCOVA DE DENTE)  
NOSSINHORA (NOSSA SENHORA)  
PONDIÔNS (PONTO DE ONIBUS)  
DENDUFORNO (DENTRO DO FORNO)  
SECOPASSADO (ESSA NEM EU SEI :)  
DOIDIMAIS (DOIDO DEMAIS)  
TIDIGUERRA (TIRO DE GUERRA)  
DENTIFRISSO (DENTIFRICIO. EXISTE ESSA PALAVRA?)  
ANSDIONTI (ANTES DE ONTEM)  



SESSETEMBRO (SETE DE SETEMBRO)  
SAPASSADO (SABADO PASSADO)  
ÓIUCHÊRO (OLHA O CHEIRO!)  
PRADALIBERDADE (PRA ÇA DA LIBERDADE)  
VIDEPERFUME (VIDRO DE PERFUME)  
ÓIPROCEVÊ (OLHA PRA VOCE VER!)  
RUGOIÁIS (RUA GOIAS)&nbs p; 
ON QUIÉ (ONDE QUE E?)  
ISTRUDIA (OUTRO DIA)  
  
  
PRÕNÓSTÃUÍNU (PARA ONDE NÓS ESTAMOS INDO?)  
  
DONCOVIM? (DE ONDE QUE EU VIM?)  
 
PRONCOVÔ? (PARA ONDE QUE EU VOU?)  
EUNUMRALIDEI? (EU JÁ TE DEI?)  
ONTUVAI? (AONDE VOCÊ VAI?)  
DONTUVÉM? (DE ONDE VOCÊ VEM?)  



TIPOS DE VARIAÇÃO 

A língua varia de classe social para classe social e de acordo 
com o nível de escolaridade do falante. 

Apesar de socialmente ser 
muito comum, ainda sofre 
preconceito linguístico e é 
centro de piadas e motivo 
de exclusão social. 











TIPOS DE VARIAÇÃO 

Cada geração possui um jeito próprio de se comunicar. 
 
Ex.:  
Quando algo é bom, na década de 60, dizia-se “É uma brasa, 
mora”; já foi dito também “é massa, veio”, “é mara” e, agora, 
“é top”. 





TIPOS DE VARIAÇÃO 

A língua varia de profissão para profissão e nas diversas áreas 
do conhecimento. 
 
Ex.: Médico diz “suturar” em vez de “costurar”. 
        Advogado diz “locupletamento” em vez de   
        “enriquecimento ilícito”. 
        O Eletricista diz “artifício técnico” em vez de “gambiarra”. 
        Na biologia, temos mitose, meiose, gimnosperma etc. 



TIPOS DE VARIAÇÃO 

A língua varia de Situação para Situação. O importante é 
sabermos nos comportar nas mais variadas situações – formais 
e informais – com qualidade para que nossa mensagem 
chegue clara e cativante para o interlocutor. Assim, não há 
língua certa e língua errada, mas a mais adequada a 
determinada situação linguística. 
 
Ex.: 
Entrevista de Trabalho                 X                  Bar com os amigos 



TIPOS DE VARIAÇÃO 

Cada falante tem sua personalidade imprimida em sua 
comunicação. Mesmo com níveis de formação iguais, dois 
falantes podem possuir formas de se comunicar totalmente 
diferentes. 
Ex.:  
William Bonner   (Globo)         X           Boechat (Bandeirantes) 


