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Elementos da 
comunicação

Todo ato comunicativo envolve seis componentes essenciais:
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- Emissor(remetente, locutor, codificador, falante);

- Receptor(destinatário, interlocutor, decodificador, ouvinte);

- Mensagem;

- Código;

- Situação(referente, contexto);
- Canal (contato).
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FUNÇÕES DA LINGUAGEM
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Funções da Linguagem
Função intrínseca Elemento em destaque

Emotiva Emissor

Conativa Receptor

Referencial Referente

Metalinguística Código

Fática Canal

Poética Mensagem
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SONETO DO AMOR TOTAL
Amo-te tanto meu amor... não cante

O humano coração com mais verdade...

Amo-te como amigo e como amante

Numa sempre diversa realidade.

Amo-te enfim, de um calmo amor prestante

E te amo além, presente na saudade.

Amo-te, enfim, com grande liberdade

Dentro da eternidade e a cada instante.

Amo-te como um bicho, simplesmente

De um amor sem mistério e sem virtude

Com um desejo maciço e permanente.

E de te amar assim, muito e amiúde

É que um dia em teu corpo de repente

Hei de morrer de amar mais do que pude.
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⇒ verbos e pronomes em primeira pessoa; 

⇒ expressão de estados de alma do emissor 
(subjetividade e pessoalidade); 

⇒ presença predominante em textos líricos, 
autobiografias, depoimentos, memórias . 

Também chamada de expressiva, tal função que

ocorre quando o destaque é dado ao emissor. Suas

principais características são:

Características:
Função emotiva



8



9



10



Qual a intenção?
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Características:
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⇒ verbos no imperativo;

⇒ verbos e pronomes na 
segunda ou terceira pessoas;

⇒
tentativa de convencer o 
receptor a ter um 
determinado comportamento;

Também chamada de apelativa, essa função ocorre

quando o destaque é dado ao receptor. As principais

características dessa função são:

⇒
presença predominante em 
textos de publicidade e 
propaganda;

⇒ emprego da ambiguidade.

Função conativa



13



Qual a intenção?
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Características:
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⇒ Objetividade- linguagem direta, 
precisa, denotativa;

⇒ Clareza nas ideias;

Função cognitiva ou referencial ou denotativa

É a função que ocorre quando o destaque é dado

ao referente, ou seja, ao contexto, ao assunto.

⇒ Finalidade é traduzir a 
realidade, tal como ela é; 

⇒
Presença predominante em 
textos informativos, jornalísticos, 
textos didáticos, científicos; 
mapas, gráficos, legendas, 
recursos representativos.

Função referencial
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Alvo. Sm. 1. Ponto a que se 

procura atingir com a arma; 

mira.

2. Fim. 

3. A cor branca.
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Qual a intenção?
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É a função que ocorre quando o 

destaque é dado ao código.

Função metalinguística
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“- Alô, alô, marciano. Aqui quem 

fala é da Terra.Pra variar 

estamos em guerra.” 

(Elis Regina)
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⇒
Quando o emissor quer 
despertar e a atenção do 
receptor.

⇒ Quando o emissor testa o 
canal de comunicação.

Ocorre quando o canal é posto em destaque.

Função fática

• Psiu! Você está fazendo muito barulho.

• Ei, estou falando com você!

• Alô! Você me ouve?

• Compreende o que eu falei? 
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⇒ Tentativa de prolongar ou 
manter o diálogo. ⇒

Quando o emissor quer 
suscitar a comunicação com o 
emissor. 

Ocorre quando o canal é posto em destaque.

Função fática

• José é um bom aluno, não é?

• Juliana, você já pode ir pra casa, ok?

• Você pode esperar sentado, certo?

• Daniel, você está proibido de jogar vide-game, ficou 

claro?

• Olá, Ângela, como foi o fim de 

semana?

• Oi, Cássia! Você está bem?

• Boa tarde, está calor aqui não é?

• Bom dia, como vai?
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Vamos ver quem é que sabe

soltar fogos de S. João?

Foguetes, bombas, chuvinhas,

chios, chuveiros, chiando,

chiando,

chovendo

chuvas de fogo!

Chá - Bum!

O delegado proibiu bombas, 

foguetes, busca-pés.

Chamalotes checoslovacos

enchem o chão

de chamas rubras.

Chagas de enxofre chinesas

chiam,

choram,

cheiram,

numa chuva de chispas

chispas de todos os tons,

listas de todas as cores

e no fim

sempre um

Tchi - Bum!

Fogueira! Fogueira!

A menina bonita

saltou a fogueira

de meus olhos

Meus olhos ficaram

cheios de fumaça de sonho!

Trecho do poema Noite de S. João, de Jorge de Lima (Poemas, 1927)



Características:
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⇒
Ocorre quando a própria 
mensagem é posta em 
destaque, ou seja, chama-se a 
atenção para o modo como foi 
organizada a mensagem;

⇒

Centralizada na mensagem, 
revelando recursos 
imaginativos criados pelo 
emissor. Afetiva, sugestiva, 
conotativa, ela é metafórica. 
Valorizam-se as palavras, suas 
combinações;

⇒

Exemplos de textos poéticos: 
além dos provérbios e letras de 
música, conforme citado, 
encontramos esse tipo de função 
em textos escritos em prosa, em 
slogans, ditos populares. Logo, 
não se trata de uma função 
exclusivamente encontrada em 
poesias.

Função poética



É importante ressaltar que, em 

um mesmo texto, pode 

coexistir mais de uma função. 

Isso, depende da intenção do 

emissor ao elaborar a 

mensagem.
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DICA
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Muito 
obrigado!


