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Comunicação e 
Ética

NENL
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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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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 

“O ponto de vista é a vista 
a partir de   um ponto”

Leonardo Boff
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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

- 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?
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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.

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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Elementos da comunicação

 Emissor - emite, codifica a mensagem;

 Mensagem - conteúdo transmitido pelo emissor; 

 Código - conjunto de signos usado na transmissão e 
recepção da mensagem; 

 Referente - contexto relacionado a emissor e receptor; 

 Canal - meio pelo qual circula a mensagem. 

 Receptor - recebe, decodifica a mensagem;

 Feedback – retroação. Retorno.
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ProcessoComunicativo
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Figura: Proceso de comunicação

Fonte: Emilia Marta Schveitzer.
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