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NÃO, PORQUE O 

ESTRANGEIRO NÃO 

ENTENDEU A LÍNGUA 

DO BRASILEIRO.



Mas cuidado!!

É necessário que 

haja coerência, 

conexão entre as 

ideias do diálogo.

HOUVE COMUNICAÇÃO?

SIM, PORQUE AS DUAS 

PESSOAS FALAM A MESMA 

LÍNGUA.



Para a comunicação, são 

necessárias, pelo menos, duas 

pessoas:

LOCUTOR: Pessoa que transmite uma mensagem.

 INTERLOCUTOR: Pessoa que recebe e entende a 
mensagem.

É preciso que as pessoas envolvidas na situação 
de comunicação conheçam o CÓDIGO 
utilizado.



Há vários códigos que comunicam 

mensagens.

Escrita
Gestos



Há vários códigos que comunicam 

mensagens.

Símbolos Sons



Há vários códigos que comunicam 

mensagens.

A fala Cores



Falar e escrever fazem parte da 

comunicação entre as pessoas. 

Assim, o código mais usado é a 

língua (escrita ou falada).



a) Em quais situações houve perfeita 

comunicação?

b) Explique a situação em que não houve 

perfeita comunicação.



a) Em I e II.

b) Em III, por falta de conexão ou audição, a 

pessoa não ouviu perfeitamente a outra.



Canal de 

comunicação: 
meio físico ou 

virtual, que 

assegura a 

circulação da 

mensagem, por 
exemplo, ondas 

sonoras, no caso 

da voz. 

O canal deve 

garantir o contato 

entre emissor e 

receptor. 

Mensagem: é o 

objeto da 

comunicação, é 

constituída pelo 

conteúdo das 

informações 

transmitidas.



O que é Linguagem?

É a capacidade que possuímos de expressar nossos pensamentos, ideias, 

opiniões e sentimentos. 

A Linguagem está relacionada a fenômenos comunicativos; 

ONDE HÁ COMUNICAÇÃO, HÁ LINGUAGEM. 

Para estabelecermos atos de comunicação, podemos utilizar: 

Sinais, símbolos, sons, gestos e regras com sinais convencionais (linguagem 

escrita e linguagem mímica, por exemplo).

Concluindo...

É o uso da língua como forma de expressão e comunicação entre as 

pessoas. A linguagem não é somente um conjunto de palavras faladas ou 

escritas, é também de gestos e imagens. 



Linguagem verbal

 A Comunicação Verbal é todo tipo de passagem ou troca de
informações por meio de linguagem escrita ou falada. O sucesso da
Comunicação Verbal depende completamente da clareza das
mensagens passadas, e esta clareza está ligada à compatibilidade
do acervo vocabular e intelectual dos envolvidos na troca de
informações. Para que haja êxito na Comunicação Verbal, seja ela
escrita ou falada, o receptor da mensagem precisa compreender o
que lê ou ouve, para isso é necessário que a mensagem esteja em
um código comum ao emissor e ao receptor (mesmo idioma) e que
ambos estejam no mesmo patamar de conhecimento. Quando
qualquer uma dessas condições essenciais falha, há o que é
chamado de ruído na comunicação.





Linguagem não verbal

 O uso da simbologia é uma forma de comunicação não

verbal, por exemplo: sinalização, logotipos, ícones, são

símbolos gráficos constituídos basicamente de formas, cores

e tipografia. Através da combinação destes elementos

gráficos é possível exprimir ideias e conceitos numa

linguagem figurativa ou abstrata.





Resumindo

 Linguagem – é o uso da língua como forma de expressão e 

comunicação entre as pessoas (interlocutores).

A linguagem pode ser verbal ou não verbal:

1. Linguagem verbal – quando se usa palavras ao falar ou 

escrever.

Ex.: poesias, músicas, carta, duas pessoas dialogando, etc.

2. Linguagem não verbal – não se usa palavras, mas sim 

gestos, desenhos, placas, símbolos, objetos, cores, etc.

Ex.: uma sinal de trânsito; uma placa de proibido fumar, etc.



Linguagem mista

Na linguagem mista, existe uma

associação da comunicação verbal

à comunicação não verbal, ou seja,

utiliza-se ao mesmo tempo a palavra

e a imagem.



Linguagem verbal 

e visual (não 

verbal) juntas

=

Linguagem mista 

(multimodal)




