
O que é 
Comunicação? 

Muitas formas de falar!



O dicionário diz que comunicação é “a troca de informação entre 
indivíduos, por exemplo através da fala, da escrita, ou usando um sistema 

comum de sinais ou comportamento”.

 De forma geral, comunicação é qualquer coisa que você faz que 
transmite uma mensagem a outra pessoa. 

♦	 Expressões faciais, gestos, e a 
forma como você se conduz 
pode comunicar seus sentimentos 
aos outros.

♦	 Seu comportamento pode 
mostrar aos outros a pessoa que 
você é, e a sua personalidade.   

♦	 Palavras escritas podem ser uma 
forma de comunicar com os 
outros quando não pode fazer 
isso pessoalmente.    

♦	 Linguagem de sinais é a forma 
como as pessoas com deficiência 
auditiva se comunicam entre si.  

Por exemplo, qualquer das seguintes coisas pode ser uma forma de 
comunicação:

Oi!

Olá.

(Encarta 2009)

Fala
escrita

ação



Para refletir:  

Jorge estava no parque quando avistou seu 
amigo Carlos perto do parquinho. Ele sorriu, 
acenou para Carlos e dirigiu-se para o local onde 
ele estava. Jorge não disse nada em voz alta, mas 
ao sorrir e acenar para Carlos, comunicou 
para ele que estava feliz de vê-
lo.

E se Jorge não tivesse acenado nem sorrido para 
Carlos? Que impressão vocês acham que Jorge 
teria dado a Carlos? 

Nós estamos continuamente nos comunicando 
com os outros, tanto através de nossas 
palavras como através do 
nosso comportamento. 



Suzana é uma menina 
muito respeitosa. Ela para 

o que está fazendo quando 
eu falo com ela.

 Clarissa é muito atenciosa. 
Sempre pergunta como foi o 
meu dia e como está o meu 

cachorro.

E a forma como comunicamos (através de palavras e do nosso 
comportamento) é a forma como os outros acham que somos. Se suas 

palavras forem amáveis, as pessoas vão achar  você uma pessoa amável. 
Se for atencioso e amável em suas interações, os outros vão ver que você é 

uma pessoa atenciosa e amorosa.

 A Bíblia nos instrui ao 
seguinte: “Nenhuma palavra 
torpe saia da boca de vocês, 
mas apenas a que for útil para 
edificar os outros, conforme a 
necessidade, para que conceda 
graça aos que a ouvem. 
(Efésios 4:29 NVI). Isso quer 
dizer que a nossa comunicação 
(nossas palavras ou o nosso 
comportamento) deveria 
encorajar os outros. 



 Se formos amáveis, atenciosos e mostrarmos consideração na nossa 
comunicação com nossos amigos e as pessoas com quem interagimos, elas, 
por sua vez, vão querer passar mais tempo conosco, porque as pessoas 
querem estar com aqueles que as encorajam e não as arrastam para baixo. 
E, como ações amorosas geralmente têm uma reação amorosa, nossos amigos 
se sentirão encorajados a ser mais amorosos e atenciosos na sua comunicação 
conosco e também com os outros!
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