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Nós estamos envolvidos, diariamente, em situações de comunicação
que acontecem nos mais diversos contextos, com diferentes pessoas.
Mas, o que é o ATO COMUNICATIVO? Como ele acontece,
efetivamente?
Conheça algumas das acepções de COMUNICAÇÃO,
presentes no Dicionário Aulete Digital.

comunicação
sf.
1. Conceito, capacidade, processo e técnicas de transmitir e receber ideias, mensagens, com vistas
à troca de informações, instruções etc.: A comunicação é um pré-requisito para a formação e
consolidação de uma sociedade.
2. Ação ou resultado de comunicar(-se), de transmitir e receber mensagens: Esta empresa precisa
melhorar a comunicação com as filiais.
Disponível em: http://www.aulete.com.br/comunica%C3%A7%C3%A3o#:~:text=.ca.%C3%A7%C3%A3o)-,1.,e%20
consolida%C3%A7%C3%A3o%20de%20uma%20sociedade.&text=3.-,A%20mensagem%20transmitida%20ou%20
recebida%2C%20oral%20ou%20por%20escrito,Chegou%20uma%20comunica%C3%A7%C3%A3o%20da%20matriz Acesso
em 22 jul. 2020

•• A comunicação é um processo social primário, inerente ao ser humano.

•• O ato comunicativo humano se manifesta
em diferentes linguagens e circunstâncias
discursivas, podendo acontecer por meio
de linguagem verbal e/ou não verbal.
Para que ele se efetive, é necessário que
os interlocutores se utilizem de signos
semióticos ou multissemióticos e de regras
de domínio comum.

Disponível em: https://www.pexels.com/pt-br/foto/
homem-casal-conjuges-amor-3754294 Acesso em 22/
Acesso em jul. 2020

A comunicação manifesta-se de diversas formas...

https://pt.pngtree.com/freepng/
business-people-sitting-at-thetable-vector-laughing-friendsoffice-colleagues-man-and-womantalking-to-each-other-business-teamisolated-flat-cartoon-characterillustration_5189991.html

https://pt.pngtree.com/freepng/business-meetingflat-design-vector-illustration-strategy-of-marketingwith-people-isolated_5305522.html

http://www.familiaquadrada.com/comotransformar-duas-irmas-em-filhas-unicas/
mae_e_filho/

https://pt.pngtree.com/
freepng/cartoon-couple-pngdownload_4439055.html

https://pt.pngtree.com/freepng/two-mentalking_4656027.html

As situações apresentadas são apenas alguns exemplos de manifestações de
comunicação, que podem se dar por meio de um gesto, de um olhar, de um aperto de
mão, de um abraço, de palavras escritas ou oralizadas, de sinais sonoros, de imagens,
de símbolos. Enfim, as linguagens são inúmeras e podem expressar os mais diversos
sentimentos, desejos, emoções, opiniões, trocar ou repassar informações, apresentar
descobertas.
Independentemente do tipo de linguagem utilizada no ato comunicativo, há sempre o
propósito de se transmitir uma mensagem a alguém, com determinada intencionalidade.
Sendo assim, podemos afirmar que a linguagem é estritamente SOCIAL!

Hoje há recursos que auxiliam e muito a comunicação de forma que todos possam
participar de atos de interação social.
Veja o belo trabalho desenvolvido por Hugo!

Você conhece o intérprete Hugo?

Clique no link a seguir e conheça esse personagem! Ele tem
muita coisa a dizer!
Sinais de SENTIMENTOS em Libras
https://www.youtube.com/watch?v=W9-J_6b2tuo

Disponível em:https://www.youtube.com/watch?v=W9-J_6b2tuo Acesso em 22 jul. 2020

Hugo é o intérprete 3D do Hand Talk. Esse aplicativo traduz, simultaneamente, textos e
áudios em português para a Língua Brasileira de Sinais (Libras) e para a Língua Americana
de Sinais (ASL) por meio de inteligência artificial. Foi lançado em julho de 2013 e tem por
objetivo a inclusão social de pessoas com deficiência auditiva.

Agora que você já conhece o Hugo, saberia responder a essas
perguntas sobre o vídeo?
1. Quem é o locutor/emissor (quem emite a mensagem)?
2. Quem é o interlocutor/destinatário (quem recebe a mensagem/para
que público foi produzida)?
3. Qual é a mensagem transmitida (teor, conteúdo exposto)?
4. Qual o código utilizado (meio, signos linguísticos utilizados)?
5. Em que contexto/referente (objeto, assunto ou lugar que a mensagem
faz referência)?
6. Qual foi o canal utilizado para a veiculação do texto (meio físico ou
virtual de transmissão)?

E então, conseguiu responder a essas seis perguntas?

Disponível em: https://www.santaterezatem.
com.br/wp-content/uploads/2020/05/Hugo6.jpg
Acesso em 22 jul. 2020

GABARITO
1. Hugo.
2. O espectador do vídeo, podendo ser uma pessoa com deficiência auditiva ou não.
3. Algumas palavras que indicam emoções, traduzidas da língua portuguesa para a de sinais (LIBRAS).
4. Língua Portuguesa e Língua Brasileira de Sinais.
5. Emoções traduzidas em língua de sinais.
6. Vídeo do Youtube.

Ao responder a essas perguntas, você já foi se familiarizando com os
seis elementos que constituem o ATO COMUNICATIVO:
•• Locutor/ Emissor/ Remetente
•• Interlocutor/ Receptor/ Destinatário
•• Mensagem
•• Código
•• Referente
•• Canal

ELEMENTOS DO ATO COMUNICATIVO
CANAL

CÓDIGO

LOCUTOR

MENSAGEM

REFERENTE

INTERLOCUTOR

Para que você possa ampliar seus conhecimentos sobre
COMUNICAÇÃO, sugerimos alguns sites:
•• A evolução dos meios de comunicação

https://www.youtube.com/watch?v=R4FNszkxFYY

•• A comunicação humana

https://www.youtube.com/watch?v=HkhuLbw53dg

•• A história da comunicação humana e novas tecnologias
https://www.youtube.com/watch?v=1OvMh-lA-_A&t=57s

•• Comunicação

https://www.youtube.com/watch?v=C46FsySwXGs

•• A evolução da comunicação humana

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

