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Elementos da Comunicação 

 

O processo comunicativo constitui-se de cinco elementos para que possa ser efetivado. 

São eles: emissor, sinal ou código, canal, receptor e ruídos. 

O emissor é o palestrante, responsável pelo início do processo comunicativo. É quem 

seleciona o teor da mensagem, o modo como a conduzirá para que seja entendida pelo 

receptor (ouvinte). 

O sinal ou código é a própria mensagem definida pelo palestrante. Deve estar 

adequada ao assunto a ser tratado, às metas estabelecidas e ao tipo de receptor. 

O canal é o meio condutor da mensagem.  É o método, o caminho. São os 

procedimentos por meio de recursos e técnicas que o palestrante deverá utilizar para facilitar o 

acesso e o entendimento da mensagem pelo ouvinte e o alcance de seus objetivos com 

relação àquele conteúdo selecionado. O conteúdo deve ser de domínio do palestrante e estar 

adequado para quem vai ouvir. 

O receptor é o ouvinte, o alvo da comunicação. É também o elemento ativo do 

processo comunicativo, pois a comunicação só tem sentido quando se estabelece entre o 

emissor e o receptor uma identificação na mensagem. Quando ambos a compreendem e 

possuem interesses comuns sobre o que se fala e o que se ouve.  

Os ruídos são elementos que interferem na emissão e/ou recepção da mensagem. 

Podem ser de natureza ambiental, podem estar relacionados ao modo como a pessoa se 

expressa (ex: ideias imprecisas), ao emprego de palavras estranhas ao ouvinte, erros 

gramaticais, problemas de ordem psicológica (ex: personalidade) ou de ordem física (ex: 

doença), dentre outros. Para evitar a presença de ruídos na comunicação é necessário que os 

conhecimentos e experiências sejam partilhados, e que tanto o ouvinte quanto o palestrante 

estejam sintonizados para que a mensagem flua com efetividade. 

 


