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A disciplina Comunicação e Ética na Escola de Médiuns tem dupla função: 

melhorar a comunicação interpessoal e entre os grupos de atuação no NENL e 

estabelecer bases éticas de relacionamento com os demais voluntários e, 

especialmente, com o público que procura os serviços da Casa. 

O conteúdo do programa proporciona reflexão sobre a maneira com que nos 

comunicamos no cotidiano, exercitando muito a percepção sobre o outro e as 

barreiras que dificultam a fluência dos diálogos. Dialogar, trocar ideias 

abertamente é a regra. E por isto tratamos da dificuldade de ouvir, de entender 

a mensagem que outra pessoa quer transmitir. 

Exercitamos a habilidade de se expressar com clareza, compreendendo que 

nossos interlocutores também têm barreiras para nos ouvir: Podem ser desde 

dificuldades físicas (limitação auditiva, por exemplo), até o uso de um 

vocabulário técnico ou complicado que atrapalhe o entendimento. Conhecer o 

contexto social e cultural em que acontecem os diálogos é essencial para que 

eles sejam produtivos. 

Aliás, análise de contextos culturais é o que não falta na disciplina. Eles são a 

ponte que nos levam ao segundo tema do programa: Ética. Procuramos refletir 

sobre a dinâmica da sociedade como um todo, como foco nos meios de 

comunicação, na pressão pelo consumo, na imposição da pressa como valor 

do cotidiano. Discutimos os valores fundamentais como a responsabilidade 

com a vida, o importância da vida em sociedade e o respeito ao outro. 

Trabalhamos com a noção de que comunicar pressupõe convivência, pois é a 

capacidade de comunicar que nos faz seres sociais por definição. Por isto 

refletimos que precisamos sempre pensar em perspectiva coletiva, 

considerando a ética como um exercício de cuidado com a vida em todas as 

suas formas de manifestação. 

Assim a disciplina se constrói sobre quatro balizas éticas fundantes: O cuidado 

comigo; o cuidado com o outro; o cuidado com o ambiente e comunidade em 

que vivemos; e o cuidado com a nossa espiritualidade. 


