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Comunicação e 
Ética

NENL

PROGRAMA

 Comunicação e ética

 Comunicaçao verbal e não verbal

 Crítica

 Ética, o mal-estar ético
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A U L A  1

 Conceito de comunicação e ética

 Dinâmica da reputação e imagem

 As três peneiras

COMUNICAÇÃO

Originário do latim  COMMUNICARE, 

Significa “tornar comum”, “partilhar”, “repartir”, 
“associar”, “trocar “opiniões”, “conferenciar”.

Comunicar implica participação, interação, troca 
de mensagem, emissão ou recebimento de 
informações.
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ÉTICA
 “Cuidado” é a 

capacidade de cuidar 
da integridade da vida. 

 Ética é a capacidade 
de proteção da vida.

COMUNICAÇÃO E ÉTICA

“A ação de comunicação deve pautar-se pelo 
compromisso ético (...) A Comunicação deve, 
por isso, caracterizar-se pela verdade, pelo 
respeito aos cidadãos, pela eliminação do 
preconceito de qualquer ordem e pela 
manutenção de um clima favorável ao diálogo”. 

Gustavo Gomes de Matos
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Reflexão inicial 

Caso Miguel

Imagem e Reputação

Caso Miguel –Imagem e 
Reputação

Um dia de Miguel é descrito por cinco
pessoas diferentes: a mãe, o garçom da 
boate que freqüenta, o motorista de táxi, o 
zelador do prédio e a faxineira. 

Conforme a descrição a seguir, reflitam 
sobre o comportamento dessa pessoa e 
descrevam a imagem que se tem do Miguel. 
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1- O que a mãe diz sobre Miguel:

Miguel levantou-se correndo, não quis tomar café 
e nem ligou para o bolo que eu havia feito 
especialmente para ele. Só apanhou o maço de 
cigarros e a caixa de fósforos. Não quis colocar o 
cachecol que eu lhe dei. Disse que estava com 
pressa e reagiu com impaciência a meus pedidos 
para se alimentar e abrigar-se direito. Ele continua 
sendo uma criança que precisa de atendimento, 
pois não reconhece o que é bom para si mesmo. 

Como vocês percebem o Miguel?

2- O que o garçom da boate diz 
sobre Miguel:

Ontem à noite ele chegou aqui acompanhado de 
uma morena, bem bonita, por sinal, mas não deu a 
mínima bola para ela. Quando entrou uma loura, de 
vestido colante, ele me chamou e queria saber quem 
era ela. Como eu não conhecia, ele não teve 
dúvidas: levantou-se e foi à mesa falar com ela. Eu 
disfarcei, mas só pude ouvir que ele marcava um 
encontro, às 9 da manhã, bem nas barbas do 
acompanhante dela. Sujeito peitudo! 

Como vocês percebem o Miguel?
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3- O que o motorista de táxi diz 
sobre Miguel:

Hoje de manhã, apanhei um sujeito e não fui 
com a cara dele. Estava de cara amarrada, seco, 
não queria saber de conversa. Tentei falar sobre 
futebol, política, sobre o trânsito e ele sempre me 
mandava calar a boca, dizendo que precisava se 
concentrar. Desconfio que ele é daqueles que o 
pessoal chama de subversivo, desses que a 
polícia anda procurando ou desses que assaltam 
motorista de táxi. Aposto que anda armado. 
Fiquei louco para me livrar dele. 

 Como vocês percebem o Miguel?

4- O que o zelador do prédio diz 
sobre Miguel:

Esse Miguel, ele não é certo da bola, não! 
Às vezes cumprimenta, às vezes finge que 
não vê ninguém. As conversas dele a gente 
não entende. É parecido com um parente 
meu que enlouqueceu. Hoje de manhã, ele 
chegou sozinho. Eu dei bom dia e ele me 
olhou com um olhar estranho e disse que 
tudo no mundo era relativo, que as palavras 
não eram iguais para todos, nem as 
pessoas. 



11/03/2017

7

4. Continuação…

Deu um puxão na minha gola e apontou 
para uma senhora que passava. Disse, 
também, que quando pintava um quadro, 
aquilo é que era a realidade. Dava risadas 
e mais risadas... Esse cara é um lunático! 

Como vocês percebem o Miguel?

5- O que a faxineira diz sobre 
Miguel:

Ele anda sempre com um ar misterioso. Os 
quadros que ele pinta, a gente não entende. 
Quando ele chegou, na manhã de ontem, me 
olhou meio enviesado. Tive um 
pressentimento ruim, como se fosse 
acontecer alguma coisa ruim. Pouco depois 
chegou a moça loura. Ela me perguntou onde 
ele estava e eu disse. Daí a pouco ouvi ela 
gritar e acudi correndo. 
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5. Continuação…

Abri a porta de supetão e ele estava 
com uma cara furiosa, olhando para 
ela cheia de ódio. Ela estava jogada 
no divã e no chão tinha uma faca. Eu 
saí gritando: Assassino! Assassino!

Como vocês percebem o Miguel?

Relato do próprio Miguel sobre o 
ocorrido no dia:

Eu me dedico à pintura de corpo e alma. O resto 
não tem importância. Há meses que eu quero pintar 
uma Madona do século XX, mas não encontro uma 
modelo adequada que encarne a beleza, a pureza e 
o sofrimento que eu quero retratar. Na véspera 
daquele dia, uma amiga me telefonou dizendo que 
tinha encontrado a modelo que eu procurava e 
propôs nos encontrarmos na boate. Eu estava 
ansioso para vê-la. Quando ela chegou, fiquei 
fascinado; era exatamente o que eu queria. Não tive 
dúvidas. 
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Continuação…

Já que o garçom não a conhecia, fui até a mesa 
dela, me apresentei e pedi para ela posar para 
mim. Ela aceitou e marcamos um encontro no meu 
ateliê às 9 da manhã. Eu não dormi direito naquela 
noite. Me levantei ansioso, louco para começar o 
quadro, nem pude tomar café, de tão afobado. 

No táxi, comecei a fazer um esboço, pensando 
nos ângulos da figura, no jogo de luz e sombra, na 
textura, nos matizes... Nem notei que o motorista 
falava comigo. 

Continuação…

Quando entrei no edifício, eu falava baixinho. O 
zelador tinha falado comigo e eu nem tinha 
prestado atenção. Aí, eu perguntei: o que foi? E ele 
disse: Bom dia! Nada mais do que bom dia. Ele 
não sabia o que aquele dia significava para mim. 
Sonhos, fantasias e aspirações... Tudo iria se 
tornar real, enfim, com a execução daquele 
quadro. Eu tentei explicar para ele que a verdade 
era relativa, que cada pessoa vê a outra à sua 
maneira. Ele me chamou de lunático. 
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Continuação…

Eu dei risada e disse: Está aí a prova do que eu 
disse. O lunático que você vê não existe. Quando 
eu pude entrar, dei de cara com a  faxineira.

Entrei no ateliê e comecei a preparar a tela e as 
tintas. Foi quando ela chegou. Estava com o 
mesmo vestido da véspera e explicou que passara 
a noite em claro, numa festa. Aí eu pedi que 
sentasse no lugar indicado e que olhasse para o 
alto, que imaginasse inocência, sofrimento... que...

Continuação…

Aí ela me enlaçou o pescoço com os braços e disse 
que eu era simpático. Eu afastei seus braços e 
perguntei se ela tinha bebido. Ela disse que sim, que 
a festa estava ótima, que foi pena eu não ter estado 
lá e que sentiu minha falta. Enfim, que estava 
gostando de mim. Quando ela me enlaçou de novo 
eu a empurrei e ela caiu no divã e gritou. Nesse 
instante, a faxineira entrou e saiu berrando: 
Assassino! Assassino!
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Continuação…

A loura levantou-se e foi embora. Antes, 
me chamou de idiota. Então, eu suspirei e 
disse: ah, Minha Madona! 

Referência: Centro Universitário Newton Paiva

DISTORÇÕES

 “Preconceitos, preocupações, sentimentos 
integram-se na mensagem recebida e juntam-
se aos maus hábitos para distorcer o que se 
ouve e/ou vê”.

Caso do  famoso    Telefone sem fio 
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1 Para mãe, Miguel segue sendo um garoto que não sabe o 
que precisa

2 Para o taxista, é uma ameaça a taxistas

3 Para o zelador, um lunático, pelo fato de ele próprio não 
entender de arte

4 o garçom da boate... Como um “pegador”, o sujeito peitudo

5 a faxineira, por sua vez, traz suas crenças.... O 
pressentimento de algo ruim...

DISTORÇÕES

Imagem fragmentada

 Tudo o que vemos, vemos  a partir de um ângulo. 

 NINGUÉM CONVIVE CONOSCO 24 HORAS, se 
nós temos dificuldade de dizer, de descobrir 
QUEM SOMOS, porque muitas vezes somos 
pretensiosos em dizer o que OS OUTROS SÃO?
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“O ponto de vista é a vista 
a partir de   um ponto”

Leonardo Boff

A lógica de cada um



11/03/2017

14

Cuidado com o que se emite, seja sobre 
nós em nosso comportamento, seja em 
nossa fala e principalmente a respeito de 
outros. 

 LEMBRANDO,  DAS 3 PENEIRAS...

Um homem foi ao encontro de Sócrates levando ao 
filósofo uma informação que julgava de seu interesse:

- Quero contar-te uma coisa a respeito de um amigo teu!

- Espera um momento - disse Sócrates - Antes de contar-
me, quero saber se fizeste passar essa informação 
pelas três peneiras.

- Três peneiras? Que queres dizer?

As Três Peneiras de Sócrates
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- Vamos peneirar aquilo que quer me dizer. Devemos 
sempre usar as três peneiras. Se não as conheces, 
presta bem atenção. A primeira é a peneira da 
VERDADE. Tens certeza de que isso que queres dizer-
me é verdade?

- Bem, foi o que ouvi outros contarem. Não sei exatamente 
se é verdade.

- A segunda peneira é a da BONDADE. Com certeza, 
deves ter passado a informação pela peneira da 
bondade. Ou não?

Envergonhado, o homem respondeu:

- Devo confessar que não.

- A terceira peneira é a da UTILIDADE. Pensaste bem se é 
útil o que vieste falar a respeito do meu amigo?

- Útil? Na verdade, não.

- Então, disse-lhe o sábio, se o que queres contar-me não 
é verdadeiro, nem bom, nem útil, então é melhor que o 
guardes apenas para ti.
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SABER OUVIR

 “A natureza nos deu dois ouvidos, dois 
olhos e uma língua, para que pudéssemos 
ouvir e ver mais do que falar”

(Zenão -filósofo)
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REFLEXÕES
Cuidados básicos com a comunicação verbal e não verbal.

Nosso comportamento COMUNICA muito mais que nossas 
palavras.  

Portanto, duas observações:

1. Miguel poderia ter tido alguns cuidados, ao lidar com todas as 
pessoas envolvidas na história;  

por outro lado, 

2. As pessoas envolvidas deveriam ter o cuidado e a 
RESPONSABILIDADE com o que emitem sobre outra E TER 
CONSCIÊNCIA DE QUE TRATA DE UM FRAGMENTO.

Referências
 Centro Universitário Newton Paiva. Caso Miguel. Recebido por e-

mail.

 Cortella, Mario Sergio. Nos labirintos da moral. São Paulo: Papirus, 
2005. 

 Hora de Relaxar. As três peneiras. Disponível em: 
http://horaderelaxar.com.br/2009/01/15/as-tres-peneiras-de-
socrates-uma-licao-para-a-vida/

 SCHVEITZER, E.M. Aulas de comunicação e integração 
orgazacional.
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PORQUE O DEFEITO 
É SEMPRE         

DO OUTRO?

PORQUE O DEFEITO 
É SEMPRE         

DO OUTRO?

“QUANDO O OUTRO NÃO 
FAZ É PREGUIÇOSO.

“QUANDO O OUTRO NÃO 
FAZ É PREGUIÇOSO.
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QUANDO VOCÊ NÃO FAZ...  
ESTÁ MUITO OCUPADO.
QUANDO VOCÊ NÃO FAZ...  
ESTÁ MUITO OCUPADO.

QUANDO O OUTRO FALA   
É INTRIGANTE.

QUANDO O OUTRO FALA   
É INTRIGANTE.
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QUANDO VOCÊ FALA...          
É CRÍTICA CONSTRUTIVA.

QUANDO VOCÊ FALA...          
É CRÍTICA CONSTRUTIVA.

QUANDO O OUTRO SE DECIDE 
A FAVOR DE UM PONTO,        É 

“CABEÇA DURA”.

QUANDO O OUTRO SE DECIDE 
A FAVOR DE UM PONTO,        É 

“CABEÇA DURA”.
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QUANDO VOCÊ O FAZ...   
ESTÁ  SENDO FIRME.

QUANDO VOCÊ O FAZ...   
ESTÁ  SENDO FIRME.

QUANDO O OUTRO NÃO 
CUMPRIMENTA,             
É MASCARADO.

QUANDO O OUTRO NÃO 
CUMPRIMENTA,             
É MASCARADO.
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QUANDO VOCÊ PASSA SEM 
CUMPRIMENTAR...           

É APENAS DISTRAÇÃO.

QUANDO VOCÊ PASSA SEM 
CUMPRIMENTAR...           

É APENAS DISTRAÇÃO.

QUANDO O OUTRO FALA 
SOBRE SI MESMO,           

É EGOÍSTA.

QUANDO O OUTRO FALA 
SOBRE SI MESMO,           

É EGOÍSTA.



11/03/2017

23

QUANDO VOCÊ FALA...        
É PORQUE PRECISA 

DESABAFAR.

QUANDO VOCÊ FALA...        
É PORQUE PRECISA 

DESABAFAR.

QUANDO O OUTRO SE ESFORÇA 
PARA SER AGRADÁVEL,          

TEM UMA SEGUNDA INTENÇÃO.

QUANDO O OUTRO SE ESFORÇA 
PARA SER AGRADÁVEL,          

TEM UMA SEGUNDA INTENÇÃO.
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QUANDO VOCÊ AGE ASSIM...    
É GENTIL.

QUANDO VOCÊ AGE ASSIM...    
É GENTIL.

QUANDO O OUTRO FAZ 
ALGUMA COISA SEM ORDEM, 

ESTÁ SE EXCEDENDO.

QUANDO O OUTRO FAZ 
ALGUMA COISA SEM ORDEM, 

ESTÁ SE EXCEDENDO.
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QUANDO VOCÊ FAZ...        
É INICIATIVA.

QUANDO VOCÊ FAZ...        
É INICIATIVA.

QUANDO O OUTRO 
PROGRIDE,                

TEVE OPORTUNIDADE.

QUANDO O OUTRO 
PROGRIDE,                

TEVE OPORTUNIDADE.



11/03/2017

26

QUANDO VOCÊ PROGRIDE...  
É FRUTO DE MUITO 

TRABALHO   

QUANDO VOCÊ PROGRIDE...  
É FRUTO DE MUITO 

TRABALHO   

QUANDO O OUTRO LUTA 
PELOS SEUS DIREITOS      

É TEIMOSO.   

QUANDO O OUTRO LUTA 
PELOS SEUS DIREITOS      

É TEIMOSO.   
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QUANDO VOCÊ O FAZ...      
É PROVA DE CARÁTER.  
QUANDO VOCÊ O FAZ...      
É PROVA DE CARÁTER.  


