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Apresentação Rede e-Tec Brasil

Prezado(a) estudante,

Bem-vindo(a) à Rede e-Tec Brasil!

Você faz parte de uma rede nacional de ensino, que por sua vez constitui uma das ações do 

Pronatec - Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. O Pronatec, instituído 

pela Lei nº 12.513/2011, tem como objetivo principal expandir, interiorizar e democratizar 

a oferta de cursos de Educação Profissional e Tecnológica (EPT) para a população brasileira, 

propiciando caminho de acesso mais rápido ao emprego.

É neste âmbito que as ações da Rede e-Tec Brasil promovem a parceria entre a Secretaria 

de Educação Profissional e Tecnológica (Setec) e as instâncias promotoras de ensino técnico 

como os institutos federais, as secretarias de educação dos estados, as universidades, as es-

colas e colégios tecnológicos e o Sistema S.

A educação a distância no nosso país, de dimensões continentais e grande diversidade re-

gional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao garantir acesso à educação 

de qualidade e ao promover o fortalecimento da formação de jovens moradores de regiões 

distantes, geograficamente ou economicamente, dos grandes centros.

A Rede e-Tec Brasil leva diversos cursos técnicos a todas as regiões do país, incentivando os 

estudantes a concluir o ensino médio e a realizar uma formação e atualização contínuas. Os 

cursos são ofertados pelas instituições de educação profissional e o atendimento ao estudan-

te é realizado tanto nas sedes das instituições quanto em suas unidades remotas, os polos. 

Os parceiros da Rede e-Tec Brasil acreditam em uma educação profissional qualificada – in-

tegradora do ensino médio e da educação técnica - capaz de promover o cidadão com ca-

pacidades para produzir, mas também com autonomia diante das diferentes dimensões da 

realidade: cultural, social, familiar, esportiva, política e ética.

Nós acreditamos em você!

Desejamos sucesso na sua formação profissional!

Ministério da Educação

Junho de 2015

Nosso contato

etecbrasil@mec.gov.br
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Indicação de Ícones

5

Os ícones são elementos gráficos utilizados para ampliar as formas de lin-

guagem e facilitar a organização e a leitura hipertextual.

Atenção: indica pontos de maior relevância no texto.

Saiba mais: oferece novas informações que enriquecem o assunto 

ou “curiosidades” e notícias recentes relacionadas ao tema estudado.

Glossário: indica a definição de um termo, palavra ou expressão uti-

lizada no texto.

Mídias integradas: remete o tema para outras fontes: livros, filmes, 

músicas, sites, programas de TV.

Atividades de aprendizagem: apresenta atividades em diferentes 

níveis de aprendizagem para que o estudante possa realizá-las e con-

ferir o seu domínio do tema estudado.

Reflita: momento de uma pausa na leitura para refletir/escrever so-

bre pontos importantes e/ou questionamentos.
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Prezado(a) estudante:

Sabe-se que no mundo atualmente, o mercado de trabalho valoriza muito 

o profissional que consegue agregar o seu conhecimento específico, a faci-

lidade de comunicação, integração e aceitação através da expressão oral e 

escrita.

A Comunicação tem papel preponderante em toda a sociedade, seja na for-

ma não-verbal, com gestos, sons, imagens e outras formas, seja na verbal, 

com oralidade ou em código substitutivo escrito. Isso porque, desde os tem-

pos imemoriais, o homem emprega, em primeiro lugar, a expressão oral e 

depois escrita.

Diante do exposto elaboramos este material que servirá como apoio e com 

auxilio para que você possa refletir, avaliar, interagir, comunicar e dinamizar 

seu conhecimento.

Boa sorte!!!

Palavra da Professora-autora
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Apresentação da Disciplina

Em meio a intensas discussões sobre o mundo real, mundo virtual, sociedade 

da informação e o mundo globalizado, nem sempre nos ocorre aquela que 

pode ser considerada uma das mais incômodas questões filosóficas e socio-

lógicas: o que é, de fato, “Dinâmica da Comunicação”? Qual a verdadeira 

face do mundo da comunicação, do cotidiano concreto onde as relações 

de fato se estabelecem e reside tudo aquilo que acreditamos, edificamos e 

transformamos? Para você caro estudante, apresentamos a disciplina “Di-

nâmica da Comunicação”. Ela está organizada em aulas, sendo que a parte 

inicial é dedicada a Língua Humana, sua formação e as diferentes linguagens 

que utilizamos para nos comunicar, bem como reconhecer a importância da 

comunicação entre os seres humanos. Para você entender o processo histó-

rico apresentamos sua importância no mundo atual. Em suma, trazemos os 

Elementos da comunicação; Identificação e funcionamento dos aparelhos do 

corpo humano responsáveis pela comunicação; Dinamismo das formas de 

comunicação. Viajaremos na história da evolução da comunicação desde sua 

origem até as comunicações interplanetárias.  Fizemos um Mapa Conceitual 

da Disciplina para que você conheça o conteúdo que será estudado:

Fonte: Denise e Marleny
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Aula 1. Origens da língua humana

Objetivo:

• compreender a definição de Língua, sua formação e as diferen-

tes linguagens que utilizamos para nos comunicar.

Caro(a) estudante,

Você inicia agora mais uma etapa em seus estudos. Nesta primeira aula, 

traremos até você um assunto muito interessante e que faz parte de seu 

cotidiano: a Língua Portuguesa. Vamos lá? Boa aula!

Até hoje entre os estudiosos persistem dúvidas em relação a conceituação 

de língua humana.  Se você consultar nosso dicionário Aurélio ele a definirá 

como, “o conjunto de palavras e expressões, faladas ou escritas, usadas por 
um povo ou uma nação, e o conjunto de regras da sua gramática”.

Figura 1
Fonte: sxc.hu
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Compreendendo esta definição dada para a língua, é importante que você 

saiba que muitos gramáticos não têm a preocupação em defini-la. Se você 

tiver curiosidade notará que, na maioria das vezes, só vamos achar sua 

definição quando há a diferenciação entre língua e linguagem, pois o foco 

maior dos gramáticos é a linguagem e não a língua.

“Era pré-histórica: corresponde ao período da história que antecede a 
invenção da escrita (evento que marca o começo dos tempos históricos 
registrados através da palavra escrita), que ocorreu aproximadamente 
em 4000 a.C.”

1.1 Origem da língua 
Você já deve ter ouvido falar sobre a “Era Pré-histórica”. Antes de o homem 

desenvolver a língua oral ele já se comunicava através de sinais, gestos, 

pinturas nas superfícies como paredões, montanhas e cavernas.

Ele sempre precisou se comunicar, pois é um ser social e, aos poucos, 

desenvolveu, através do aparelho fonador, que estudaremos na outra aula, 

os sons produzidos e depois codificados para cada ruído que produzíamos.

A formação da língua portuguesa se deu graças ao domínio romano e a 

influência de outras línguas que eram faladas em diversas regiões.

Com certeza, você já ouviu falar que o latim era a língua falada em Roma, os 

romanos, tinham como costume conquistar regiões para expandir seu Império 

e, consequentemente, sua língua era levada a várias partes, difundindo o 

latim com falares dessas regiões, surgindo as línguas românicas.

A maior parte da nossa língua tem origem no Latim Vulgar, que era a língua 

Gramáticos
aquele que se dedica aos 

estudos gramaticais ou escreve 
a respeito.

Figura 2
Fonte: autoras

Disponível em:  <http://
pt.wikipedia.org/wiki/

Pr%C3%A9-hist%C3%B3ria>

Disponível em: <http://www.
escolavirtual.org.br/images/

amb03.jpg>
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que as pessoas mais simples utilizavam no dia a dia, sem a preocupação 

estilística de falar e escrever. Tínhamos também o Latim Clássico, que era 

estudado nas escolas e falado por pessoas mais cultas.

Como você pôde perceber, a evolução de nossa língua contou com a influ-

ência dos romanos e também de diversas outras línguas faladas por dife-

rentes povos neste período. Com o passar do tempo o latim vulgar foi se 

apropriando de outros dialetos, ao longo da história, constituindo as línguas 

modernas, as neolatinas. O português resultou dessas contribuições.

A língua portuguesa é oitava língua mais falada do planeta, cerca 
de 190 a 230 milhões de pessoas a utilizam. É oficial em oito países 
de quatro continentes, sendo eles: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné 
Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor Leste.

1.2 A linguagem e o cérebro
Pelas pesquisas realizadas por nós para a composição deste caderno de 

estudos, vemos que estudiosos sobre o assunto afirmam que ninguém 

sabe ao certo há quanto tempo o homem consegue se comunicar.  Porém, 

sabe-se que nosso cérebro é o órgão que nos permitiu a capacidade  de 

comunicação.

Estudos comprovam que nos seres 

humanos é o lado esquerdo do cérebro 

o responsável pela área da linguagem, 

mas algumas pessoas, em minoria, têm 

suas áreas de linguagem no lado direito, 

em alguns casos, tanto do lado direito 

quanto o esquerdo.

Diferentes áreas do nosso cérebro são 

responsáveis para que possamos nos 

comunicar. Essas partes trabalham em 

conjunto para controlar a nossa fala. Veja 

na ilustração abaixo as áreas linguísticas 

do cérebro:

Para ficar por dentro do assunto 
existem vários sites que lhes 
ajudarão bastante. Que tal dar 
uma olhadinha neste aqui? 
É só acessar: http://www.
grupoescolar.com/materia/a_
origem_da_lingua_portuguesa.
html
http://pt.wikipedia.org/wiki/
Lingua_Portugue

Figura 3
Fonte: autoras

Disponível em:< http://ciencia.
hsw.uol.com.br/chimpanze-
aprende-linguagens1.htm>
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A área de Wernicke é uma região do cérebro que nos permite fa-
zer associações, interpretações, ou seja, é a área do conhecimento. A 
área de Broca, também é uma área do cérebro responsável por nossa 
linguagem e fala.

1.3 Língua natural 
Língua Natural é todo sistema Linguístico usado por uma população ou co-

munidade para comunicação. Ela se diferencia das linguagens formais, que 

fazem parte as linguagens de programação, linguagem de computadores, 

linguagem matemática.

As línguas de sinais ou línguas gestuais também são línguas naturais e você 

terá a oportunidade de estudá-las.

Segundo o Dicionário de Termos Linguísticos, o conceito de língua artificial 

se opõe ao de língua natural. Vejamos:

“o conceito de língua artificial opõe-se ao de língua natural. Enquanto a 

língua natural é o sistema de comunicação verbal que se desenvolve espon-

taneamente no interior de uma comunidade (ex.: português, inglês, etc.); 

uma língua artificial é um idioma construído e definido por um pequeno 

grupo de pessoas, ao invés de ter evoluído como parte da cultura de al-

gum povo. Geralmente, as línguas artificiais têm algum objetivo. Há muitas 

construídas para comunicação humana; outras, como experiências lógicas, 

e mesmo algumas, construídas apenas por prazer, constituindo assim uma 

língua artística”.

1.4 A Fala
Segundo os Antropólogos o homem levou milhares de anos para 

desenvolver a fala, levaram muito tempo também para emitir sons e, ainda 

mais, para elaborar um vocabulário.

Mesmo sem a fala o homem já se comunicava, mas era difícil se expressar 

apenas através de sinais e gestos e, com o desenvolvimento da capacidade 

de  falar, ele pode manifestar a expressão correta de seu pensamento.

Para que você não se esqueça: Quando conceituamos língua, estamos 
nos referindo ao código linguístico utilizado por todos em um mesmo 

Antropólogo: indivíduo que se 
especializa ou especialista em 

antropologia. 
Antropologia: ciência do 
homem; estudo das raças e 

populações humanas do ponto 
de vista físico.

Disponível em: <http://www.
portaldalinguaportuguesa.org/?
action=terminology&act=view&

id=3446>
 Acesso em: 05 mai. 2011
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local,  quando conceituamos fala estamos mostrando como essa lín-
gua é utilizada por todos os indivíduos de um mesmo local. A fala é 
individual e cada um tem seu jeito de se expressar.

Uma informação precisa ficar bem clara para você: a língua, às vezes, não 

segue a norma culta, cada pessoa tem um estilo próprio ao utilizá-la, muitos 

fatores interferem na maneira como cada indivíduo fala. Essa inferência pode 

acontecer devido ao seu local de trabalho, a região onde mora, a criação, 

as amizades e muitos outros fatores que você irá estudar na aula posterior. 

 Vamos estudar um pouco sobre os níveis da fala. Estes níveis são os modos 

como as pessoas falam no dia a dia, dependendo da situação em que se 

encontram.

Por exemplo, quando você está com um amigo ou amiga não precisa ser 

tão  formal, nem falar obedecendo as regras da norma culta da língua. Você 

pode falar mais descontraído e usar gírias, mas se vai fazer um discurso 

que exige mais seriedade e formalidade, é claro que precisa obedecer essas 

regras para valorizar o conteúdo que está sendo transmitido, pois a informa-

lidade pode desqualificar aquilo que você diz.

É característica da norma culta ou formal da língua, obedecer as regras e 

usar a gramática normativa. Já com relação ao nível coloquial ou informal, as 

características são: não se ater as regras da gramática normativa, diz respeito 

a uma fala espontânea, com gírias e variações lingüísticas.

1.5 A Língua de Sinais
A língua de sinais é também conhecida como língua gestual, porque usamos 

os gestos e alguns sinais no lugar dos sons que produzimos para nos comu-

nicarmos.

A língua de sinais é utilizada pelas pessoas que têm problemas auditivos, 

surdos e demais indivíduos que têm interesse em aprendê-la para se comunicar 

com as pessoas que tenham a necessidade desse tipo de comunicação. 

Um fato interessante é que, até mesmo na língua de sinais ocorrem varia-

ções linguísticas que podem ser em virtude das influências no sistema de 

ensino da língua ou devido a grande diversidade cultural existente.
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Não temos registro de quando se iniciou a língua de sinais, porém alguns 

estudiosos acham que ela se desenvolveu primeiro que as línguas orais. O 

fato é que desenvolvemos quando bebê nossa coordenação motora antes 

mesmo de falar. 

A língua de sinais se organiza através de gestos simultâneos. Possui uma 

modalidade de produção motora, que são realizadas através das mãos, face 

e corpo e uma modalidade visual.

Não se pode esquecer que cada tipo de linguagem e comunicação 
tem a sua importância, dependendo da necessidade de cada usuário. 
Não devemos considerar uma língua superior a outra.

Segundo o site do Centro de Referência em educação, (http://www.
crmariocovas.sp.gov.br/ees_a.php?t=001) as línguas de sinais não 
são universais e cada país possui a sua. A Língua Brasileira de Sinais, 
por exemplo, foi desenvolvida a partir da língua de sinais francesa.  A 
LIBRAS possui estrutura gramatical própria. Os sinais são formados por 
meio da combinação de formas, de movimentos das mãos e de pontos 
de referência no corpo ou no espaço. Conheça mais sobre a composição 
do Dicionário de Libras: 

- Composição do Dicionário de LIBRAS

Publicado pela Edusp, o Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngue 
da Língua de Sinais Brasileira apresenta dois volumes, num total de 
1.620 páginas. Contêm três capítulos introdutórios, um corpo principal 
de sinais, um dicionário Inglês-Português, um índice semântico, três 
capítulos de Educação e três de Tecnologia em Deficiência Auditiva.

Acesse o endereço http://www.
atividadeseducativas.com.br/

index.php?id=52
e aprenda mais sobre o ensino 
de libras através do conteúdo 

apresentado no site. 

Disponível em: http://www.
asaber.com.br/dicionario-

online-de-libras-lingua-brasileira-
de-sinais/

Figura 4
Fonte: autoras
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Resumo 
Durante essa aula foi apresentado a você que língua é toda palavra ou 

expressão, falada ou escrita, que utilizamos para nos comunicar. No decorrer 

do texto, compreendeu-se que o homem já se comunicava antes mesmo da 

invenção da escrita através de gestos, pinturas, sinais, mas demorou milhares 

de anos para desenvolver a fala. Você pôde identificar, também, que a língua 

portuguesa teve origem no latim e que podemos nos comunicar de diversas 

formas. Apresentamos a você a definição de língua, sua origem, as áreas 

do cérebro que são responsáveis por controlar nossa fala e a decodificar a 

linguagem dos sinais.

Atividades de Aprendizagem
1. Entre no site: http://pt.wikipedia.org/wiki/Lingua_Portuguesa e faça 

uma pequena pesquisa sobre a distribuição geográfica da língua portuguesa, 

não se esquecendo de mencionar o que é a CPLP. Procure também outros 
sites através de um buscador, para comparar e complementar a informação. 

2. Qual a diferença entre língua e fala? 

3. Consulte o quadro do alfabeto em libras ou o site http://
sibelebruxinhafeliz.blogspot.com/2009/03/blog-post.html e descubra 

o que está escrito

a) 

b)

c)
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Após realizar as suas atividades acredito que você tenha sanado algumas 

dificuldades e dúvidas. O conteúdo inicial procurou lhe situar na origem da 

fala humana e as diferentes formas de comunicação. Acreditamos que com 

essa leitura você poderá já estar se familiarizando com o tema não é mesmo? 

Para dar continuidade, vamos seguir para a aula 02 onde, o tema será a 

comunicação humana e os aparelhos responsáveis por essa comunicação. 

Bons estudos!
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Caro estudante, nesta unidade o ponto primordial é a identificação da nossa 

comunicação, bem como, conhecer o Aparelho Fonador e os demais órgãos 

responsáveis pela comunicação.

O ponto principal para quem fala é a comunicação. A mensagem a ser 

transmitida deve ser recebida e decodificada pelo ouvinte. Para tanto, é 

preciso conhecer mais a respeito do aparelho responsável pela comunicação: 

o corpo.

Você já percebeu que para se comunicar, não basta apenas falar ou 

simplesmente cantar? Comunicar é colocar sentimentos na mensagem, não 

apenas com a voz, mas com o corpo em geral.

O comunicador deve ser consciente dos aspectos que envolvem o seu trabalho 

como: a voz, postura, respiração e tudo que pode interferir no seu objetivo 

central: levar adiante a mensagem que quer transmitir. Ao ler toda essa 

explanação, você pode se perguntar ainda: Como se faz a comunicação?

É importante você saber que a comunicação também pode ser feita através:

• Do sorriso;

• Do olhar;

• Das expressões faciais;

Aula 2. Aparelhos do corpo humano      
       responsáveis pela comunicação

Objetivos:

• reconhecer a importância da comunicação humana; e

• identificar e conhecer os aparelhos do corpo humano 

responsáveis pela comunicação.
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• Das expressões corporais;

• Dos gestos;

• Da voz.

Conheça um pouco mais detalhadamente sobre algumas informações 

importantes sobre a comunicação:

2.1 A voz 
É a expressão sonora, individual e pode determinar nossa personalidade; ela 

carrega as informações contidas na mensagem e revela muitas coisas sobre 

nós. Durante a respiração, as pregas vocais permanecem abertas, enquanto 

que para a produção de som elas se aproximam, o AR sai dos pulmões e 

passa pela laringe produzindo vibrações que resultam no som da voz. O som 

é amplificado nas cavidades de ressonância e articulados na cavidade bucal.

2.2 Aparelho fonador 
Você já ouviu falar do aparelho fonador? Se não teve contato ainda com esta 

informação é importante saber como ele é formado. O aparelho fonador  

é formado por estruturas que especificamente tem outras funções vitais e 

foram adaptados para produção vocal, tais como:

• Pulmões - Aparelho Respiratório;

• Laringe  -  Pregas Vocais, Traquéia – proteção da entrada dos Pulmões;

Figura 5
Fonte: sxc.hu
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• Mandíbula, Língua, Lábios, Dentes, Palato – Aparelho Digestivo.

Veja o desenho abaixo:

2.3  Articulação
A Articulação é processo pelo qual os órgãos da fala moldam o som vocal 

em sons reconhecíveis da fala. Tomamos como exemplo a Interpretação – 

processo pelo qual se carrega o espírito ou significado da fala através do 

modo como nos expressamos.

Veja bem, o primeiro passo para uma boa interpretação é o domínio de uma 

boa articulação. Tanto no canto quanto na fala, os movimentos articulares 

devem ser mais acentuados do que na conversação usual.

2.4 Respiração
A Respiração tem como função primária efetuar trocas gasosas entre o meio 

ambiente e o organismo, imprescindíveis à continuidade da vida. Ela também 

é considerada um importante elemento de reflexo da dinâmica emocional de 

uma pessoa, e é a primeira a se alterar em resposta a estímulos internos ou 

externos onde a emoção esteja envolvida.

Atenção! Quando a respiração é calma, harmoniosa, profunda, 
regular, nossa energia aumenta e todo organismo se equilibra.

Figura 6
Fonte: pt.wikipedia.org/wiki/Aparelho_fonador
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2.5 Capacidade respiratória
A Capacidade Vital é o volume de ar que ficam armazenadas nos nossos 

pulmões e podem ser expelidos dos pulmões. Na fonação, necessitamos 

coordenar a saída do ar e a emissão dos sons da fala. A respiração deve ser 

silenciosa, tranqüila e suficiente. São também mais rápidas realizadas pela 

boca e controladas de acordo com a emissão Sonora.

Resumo 
O conteúdo dessa aula buscou esclarecer que para nos comunicarmos 

não basta apenas falar, precisamos envolver também além de nossa voz, 

postura e respiração, o sorriso, o olhar, nossas expressões faciais e corporais 

nossos gestos. Além disso, foi apresentando os aparelhos do corpo humano 

responsáveis pela comunicação. Não podemos esquecer que, comunicar-se 

é colocar sentimentos em nossas mensagens. 

Na aula 02 mostramos como a comunicação humana se realiza sob o ponto 

de vista do nosso organismo. Com isso, apresentamos os aparelhos do 

corpo humano que fazem com que a comunicação aconteça. Na próxima 

aula estudaremos um assunto muito interessante, que é a evolução a 

comunicação.

Mãos a obra!

O início da fonação deve 
coincidir com início da expiração 
e terminar junto com a mesma; 

para uma boa fonação não 
podemos expirar antes do 

início da mesma; não podemos 
utilizar o ar reserva para 

continuar a produzir o som. Isso 
se denomina “Coordenação 

Pneumofônica”. 

Figura 7
Fonte: www.afh.bio.br/resp/resp2.asp
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Aula 3. Evolução da comunicação

Objetivos:

• compreender o processo histórico da comunicação;

• identificar a dinâmica da comunicação; e

• reconhecer  sua importância no mundo atual.

3.1 Origem da comunicação

A comunicação é um marco histórico que revolucionou o mundo desde 

os primatas até os dias atuais. A tecnologia avançou a passos largos. A 

comunicação teve sua contribuição na medida em que o tempo passava, 

estando sempre presente. Foi e continua sendo o viés mais importante da 

evolução humana fez o grande diferencial entre o ontem e o hoje. Será a 

mola propulsora entre o hoje e o amanhã. Será uma grande força contributiva 

de um futuro bem próximo.

Figura 8 - Evolução da Comunicação Humana e dos Meios de Comunicação
Fonte: autoras

Disponível em:  www.cienciaviva.
pt/.../inventions2003/eca.asp. 
Acesso em: 10 abr. 2011.
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Em nossos estudos para elaboração deste conteúdo que não há uma data 

definida para origem da Comunicação, porém ela sempre existiu. Pelo que 

se tem conhecimento a primeira comunicação da história da humanidade 

foi descrita no Livro Sagrado dos Cristãos - a Bíblia - no livro de “Gênese”, 

quando Deus procura se comunicar com Adão e Eva e, posteriormente, com 

Caím. 

O homem tem a particularidade de viver em comunidade, essa característica 

fez com que ele procurasse sair da solidão e buscasse novas terras, formando 

seus grupos, sendo a comunicação um elo entre eles. Vários “Meios de 

Comunicação” foram utilizados no decorrer do tempo, dentre eles os gestos, 

gritos, pulos, nesse caso utilizado pelo homem primitivo, que se valeu dessas 

artimanhas para formar uma coletividade, visto que jamais poderia viver 

na solidão. O pulo foi uma das maneiras mais plausíveis que os primatas 

encontraram, para se comunicar uns com os outros.

Segundo o artigo A comunicação e sua evolução, de Antonio Paiva Rodrigues, 

publicado no site Recanto das Letras, os homens buscavam se comunicar 

entre si, por gritos ou grunhidos como fazem os animais, por gestos ou por 

combinações de gritos, grunhidos e gestos. 

O autor escreve, que certamente, quando num certo momento deste 

indeterminado passado, o homem aprendeu a usar um objeto natural ou a 

fabricar um utensílio e, em seguida, transmitir o seu uso ou a técnica de sua 

feitura aos seus descendentes, o primeiro ato cultural se efetuou presidido 

pela manifestação da comunicação humana.

Figura 9 - Desenho representando as primeiras manifestações
Fonte: autoras

Disponível em: http://www.
recantodasletras.com.br/

artigos/624715
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Ainda com base nas informações de Rodrigues (2007), a origem e a evolução 

das comunicações nos foram repassado pelos nossos antecessores, através 

de uma mensagem que se alcunhava e se mantinha eternizada, que tem 

influência sobre o cérebro humano, onde a escrita libera o cérebro da 

necessidade de memorizar.  Com ela, o saber pode ser acumulado fora do 

corpo e é possível deixar registros mesmo depois da morte.  

As primeiras comunicações escritas que se tem notícia vem das 
inscrições nas cavernas 8.000 anos a.C.

A comunicação pode também ser encarada como fenômeno antropológico, 

histórico e social segundo Rodrigues (2007). Segundo o autor esses fatos 

sempre são tomados pela estimativa, tanto é que se estima o surgimento do 

homem há 500 mil anos ( 5 mil séculos). 

Veja bem, a medida que se comunica, o homem se descobre, descobre o 

mundo, o outro, cria códigos estabelece hierarquia. Ou seja, define-se como 

pessoa. Não há humano (ántropos) sem comunicação. A história do homem 

é a história da comunicação.

3.2 Comunicação não-verbal
A  definição de comunicação não-verbal é a que não é feita com sinais 

verbais, que não é feita com a fala nem com a escrita. 

Figura10
Fonte: www.cienciaviva.pt/.../inventions2003/eca.asp

Àntropos:  homem.
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O semáforo, o apito do juiz numa partida de futebol, o cartão 
vermelho, o cartão amarelo, uma dança, o aviso de “não fume” ou 
de “silêncio”, o bocejo, a identificação de “feminino” e “masculino” 
através de figuras na porta do banheiro, as placas de trânsito são 
formas de comunicação  não-verbal.

Conheça  algumas formas como se realiza a comunicação não-verbal:

• Comunicação através de Símbolos Gráficos

O uso da simbologia é uma forma de comunicação não-verbal, como já 

apresentado acima. Com a comunicação através destes elementos gráficos 

é possível exprimir idéias e conceitos numa linguagem figurativa ou 

abstrata, o grau de conhecimento de cada pessoa é que determinará qual 

a sua capacidade de interpretação entre a linguagem não-verbal para uma 

linguagem verbalizada.

Se você observar nas ruas, placas e outdoor irá concluir que as cores mais 

utilizadas neste processo são o vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, 

branco e preto, tanto isoladamente como combinadas entre si. 

Exemplo: é o uso de amarelo e preto para comunicações na área de segura 

rodoviária.

• Comunicação Gestual

A comunicação gestual é a responsável pela primeira impressão de uma pessoa. 

O site Portal do Marketing cita que o Investigador americano Mehrabian 

fez uma estimativa da proporção verbal/não-verbal do comportamento e 

concluiu que 55% da mensagem é transmitida via linguagem corporal.

A comunicação gestual é constituída por elementos envolvidos na 

comunicação como gestos, tom de voz, postura corporal, entre outros.

Se uma pessoa lhe diz que está feliz, mas sua voz é baixa, seus ombros 

estão caídos, o rosto inexpressivo, em qual mensagem você acredita? Na que 

ouviu ou na que viu? Isso é um exemplo de linguagem não-verbal, a pessoa 

diz uma coisa, mas sua expressão facial e corporal não afirma o que ela está 

falando

A comunicação pode ser ainda 
verbal e não-verbal ao mesmo 

tempo, como nos casos das 
charges, cartoons e anúncios 

publicitários.

Disponível em: http://www.
portaldomarketing.com.br/

Artigos/Comunicacao_Nao_
verbal.htm Acesso em: 25 abr. 

2007.
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Veja mais alguns exemplos úteis ao seu aprendizado:

Figura 11- Cartão vermelho – denúncia de falta grave no futebol
Fonte: www.brasilescola.com/linguagem

Figura 12- Charge do autor Tacho – exemplo de linguagem verbal (óxente, polo 
norte 2100) e não verbal (imagem: sol, cactus, pinguim)

Fonte: www.brasilescola.com/linguagem

Figura 13- Placas de trânsito – à frente “proibido andar de bicicleta”, atrás “quebra-
molas”

Fonte: www.brasilescola.com/linguagem
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3.3 Comunicação verbal
As pessoas se comunicam de diversas formas, porém a comunicação verbal 

oral é a mais comum e refere-se a emissão de palavras e sons que usamos 

para comunicar, pois a palavra dita, oralizada, continua a ser um dos meios 

de comunicação mais eficazes que existem.

A língua é um sistema de comunicação verbal herdado, aprendido e 

partilhado pelos integrantes de uma mesma comunidade. Através da 

comunicação verbal, oral, os indivíduos de um mesmo grupo linguístico 

criam diversas representações do mundo, interagem, trocam experiências e 

procuram soluções para seus problemas.

A comunicação começa em nós mesmos, mas é na mente da outra 
pessoa que ela é efetuada, o que importa não é apenas o que é 
dito, mas o que a outra pessoa entende do que foi dito. Deve-

Figura 14 - Símbolo que se coloca na porta para indicar “sanitário masculino”
Fonte: www.brasilescola.com/linguagem

Figura 15 - Imagem indicativa de “silêncio”.
Fonte: www.brasilescola.com/linguagem

Figura 16 - Semáforo com sinal amarelo advertindo “atenção”
Fonte: www.brasilescola.com/linguagem



Rede e-Tec BrasilAula 3 -  Evolução da comunicação 31

se compreender que  comunicar não é só falar por palavras, mas 
também os gestos, as expressões faciais, o olhar, o sorriso, são formas 
de comunicação, mesmo sem querermos, mesmo sem falarmos, nós 
estamos a comunicar.

Comunicação Escrita
Os homens contavam suas histórias fazendo pinturas rupestres no período 

em que não havia a escrita.  Ao começar a escrever, inicialmente usando o 

papiro, a pedra e as placas de argila para gravar as suas mensagens.

As primeiras mensagens eram transmitidas por estafetas, que percorriam 

muitos quilômetros para levar a informação ao seu destino.

Um texto bem escrito é fundamental em diversas situações. O estudante 

ou o profissional, de qualquer área, precisa conhecer bem seu idioma e 

as normas da escrita para que assim possa elaborar textos concisos e bem 

Figura 17 
Fonte: autoras
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estruturados, que transmitam de forma clara seu objetivo, ponto de vista ou 

intenção. No mundo contemporâneo a comunicação escrita foi, cada vez 

mais, valorizada. Exemplo disso é que as melhores posições no mercado de 

trabalho são dadas, geralmente, para aquelas pessoas que se comunicam 

melhor, pois para estar sempre à frente é preciso falar e, principalmente, 

escrever bem.

3.4  Tecnologia Virtual e Comum
Nos dias de hoje temos alguns veículos estimulantes da comunicação entre 

os indivíduos. São os diferentes meios de comunicação como a internet, o 

e-mail, fax, memorandos e cartas que vem proporcionando um maior volume 

de diálogo em suas mais diferentes formas. Porém, antes deles, algumas 

outras tecnologias mediavam o diálogo entre os indivíduos. Conheça abaixo:

• O telégrafo

Segundo o texto Invenção do telefone - A evolução da comunicação de 

Luciane Arruda, o homem utilizou  telégrafos de tochas, telégrafos de 

tambor, telégrafos por sinais de fumo. 

Figura 18 
Fonte: autoras

Disponível em: http://
br2design-br2design.blogspot.
com.br/2010/03/invencao-do-

telefone-evolucao-da.html
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Arruda escreve também que em 1794, os irmãos Chappe, natural da 

França, inventaram um telégrafo que era feito com uma espécie de braços 

articulados.

Em 1840, um senhor chamado Morse criou um telégrafo já mais moderno e 

um código chamado Código Morse. Esse código é uma espécie de alfabeto 

que usa pontos e traços. 

Por exemplo, a letra A é . _ , a letra B é _ . . . , e assim por diante. Hoje em 

dia, ainda se utiliza o Código Morse na comunicação entre navios de guerra 

e nas atividades dos escuteiros.

• O rádio

O rádio é um meio de comunicação que ocupa lugar de destaque no país, 

devido ao seu grande número de ouvintes. Ele  tem vital importância para 

as pesquisas e desenvolvimento em diversas modalidades da ciência da 

comunicação devido ao seu grande alcance e público, mesmo nesse período 

de ascensão da internet e até mesmo da televisão. 

• O Telefone

Pense num aparelho telefônico. Agora reflita quais as transformações pelas 

quais passou o telefone desde que foi inventado? Evoluiu? Transformou-se?

Sim, o telefone tem se modificado desde que foi inventado.   

         

Primeiro, apareceu o telefone do senhor Meucci, que se chamava  

“Telégrafo Falante”. Depois, em 1877, apareceu o Telefone de 

Caixa do senhor Bell (Fig. 1).      

         

Figura 19 
Fonte: http://www.telemar.com.br/museu/

As estações de 
radiocomunicação operadas 
por radioamadores, realizam 
comumente comunicados 
e conversas informais além 
dos concursos e competições 
nacionais e internacionais: os 
chamados contestes. Além do 
passatempo, os radioamadores 
prestam serviços para testes 
de condições de propagação 
ionosférica, direta e por reflexão, 
(inclusive lunar) nas mais 
diversas freqüências
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Em 1894, foi fabricado o telefone da Columbia Telephone 

Manufacturing (Fig. 2).    

       

Em 1895, o Telefone de Escrivaninha foi produzido pela 

Western Electric para a Companhia do Telefone de Bell (Fig. 3). 

Após o telefone de escrivaninha, surgiu o  telefone com marcador de 

disco (Fig. 4), que foi evoluindo para os telefones que hoje conhecemos: 

o telefone fixo, com marcador de teclas (Fig. 5), e o telemóvel (conhecido 

como telefone celular)

Dentre as diversas facilidades oferecidas pela telefonia podemos citar: enviar 

e receber mensagens escritas através dos telefones móveis e também pelo 

telefone fixo. Outra ação possível de realizar é se comunicar através da 

Internet.

O telefone apresenta também outras vantagens como:

 – Poder falar com outras pessoas em tempo real, mesmo que ela esteja em  

Figura 20 
Fonte: autoras
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outros países ou localidades, por mais distantes que as pessoas estejam; 

 –  Mandar mensagens urgentes;

 – Pedir ajuda quando há urgências;

 – Mandar mensagens via fax;

 – Marcar atividades importantes e especiais, como festas, reuniões ou 

almoços;

 – Encomendar alimentos em sistema de tele entrega;

 – Fazer reservas (hotéis, bilhetes, restaurantes, etc.);

 – Avisar que não pode deslocar-se para compromissos, como escola e 

serviços.

•  A Televisão

A televisão é um meio de comunicação à distância, que envolve sons e imagens 

animadas e fixas. Sua concepção é considerada um tanto recente, sendo 

inventada no século XX.  Ela é, hoje, o meio de comunicação mais importante 

e poderoso para propagar notícias, proporcionar lazer e entretenimento, na 

medida em que é um dos bens de consumo mais acessados por todas as 

classes sociais.

• O Computador e a Internet

Continuando no ciclo da evolução da comunicação apresentamos o 

computador e a internet. O Computador, assim como a televisão, é uma 

Como seria a nossa vida se 
não houvesse telefone? 
Vários empecilhos iriam 
atrapalhar nosso cotidiano caso 
não existissem os telefones. 
Entre eles, está o fato de que 
não falaríamos com as outras 
pessoas tão rapidamente, pois 
nem todas as pessoas possuem 
ou dominam a internet e os 
comunicadores nela disponível. 
Se quiséssemos convidar alguém 
para almoçar ou lanchar, sem 
telefone, talvez não tivéssemos 
uma resposta com precisão, 
pois mesmo mandando uma 
mensagem instantânea correria 
o risco de não ter um retorno 
rápido. Por fim, se não houvesse 
telefone, não poderíamos falar 
com as pessoas sobre as coisas 
que estamos realizando no 
momento em que falamos com 
ela, assim como as novidades e 
demais assuntos imediatos.

Figura 21 
Fonte: autoras
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invenção do Século XX. Logo depois foi a vez da Internet que, nos dias de 

hoje, se tornou um dos meios mais populares de comunicação, permitindo 

ligar  pessoas em diferentes partes do mundo.

• Os Satélites

Através dos Satélites é possível transmitir mensagens e comunicações por 

todo o planeta.

Resumo
Nesta aula aprendemos que a comunicação é um marco histórico na evolução 

do ser humano, pois ele se utiliza dela há milhares de anos para expressar 

suas ideias, conceitos, sentimentos, etc. Atualmente, utilizamos os mais 

variados instrumentos para comunicar algum deles são: o rádio, telefone, 

fax, internet, satélite, etc. 

Caro(a) estudante;

Nessa aula foi apresentado a você os aparatos tecnológicos capazes de 

proporcionar a comunicação entre as pessoas. Na aula 04 você terá a 

oportunidade de reconhecer os estudos sobre a linguagem e a comunicação.

Boa aula!

Figura 22 
Fonte: autoras
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Aula 4. Elementos da comunicação

Objetivo:

• reconhecer os elementos capazes de efetivar  a comunicação 

entre as pessoas. 

O Homem sempre realizou a comunicação, seja através de sinais, desenhos, 

sons, mas tudo devidamente organizado. Esses sinais são exemplos claros 

da necessidade de comunicar. Assim, para que a comunicação realmente se 

efetive precisamos de alguns elementos, que estudaremos nessa aula.

Para analisar se em alguma situação comunicativa a conversação foi 

realmente compreendida temos que observar:

• quem enviou a mensagem

• qual o meio que utilizou

• para quem era a mensagem

• qual era a mensagem

• se a mensagem foi compreendida

Comunicar é expressar nossas ideias, opiniões, informações, 
pensamentos, através de diferentes meios de expressão que nos 
aproxima das pessoas.

Para haver comunicação precisamos dos seguintes elementos:

• Emissor, às vezes, chamado de destinador. É aquele que envia a 

mensagem, pode ser uma pessoa, um grupo ou instituição, um canal de 

televisão, um site na internet.
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• Receptor ou destinatário - denomina-se receptor ou destinatário 

aquela pessoa para quem ela foi enviada a mensagem. Pode ser uma 

pessoa, grupo.

• Mensagem – o conteúdo das informações que está sendo transmitido.

• Código - meio pelo qual a mensagem é transmitida, pode ser a fala, a 

escrita, imagens, gestos. O código deve ser de conhecimento de ambos 

os envolvidos: emissor e destinatário. 

• Canal – meio que assegura a circulação da mensagem, pode ser uma 

revista, jornal, TV, rádio, internet, folder, dentre outros.

 – As mensagens podem ser:

 – Sonoras: música, palavras;

 – Tácteis: trepidações, choque;

 – Olfativas: perfumes, cheiros;

 – Gustativas: apimentado, quente.

• Contexto ou referente – é a situação na qual emissor e receptor estão 

inseridos.

Veja o fluxograma que representa a comunicação:

Tipos de comunicação:
• Unilateral – um emissor para um receptor, sem reciprocidade. Como 

exemplo podemos lembrar aquelas aulas tradicionais que tínhamos. 

Emissor

Referente

Receptor
Canal de comunicação

Mensagem

Código

Figura 23 
Fonte: autoras
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Somente o professor falava e nós, estudantes, não podíamos interferir. 

Outro exemplo pode ser um cartaz com a propaganda de uma loja, ou a 

tela de sua TV.

• Bilateral – quando o emissor e o receptor alternam seus papéis em 

uma situação comunicativa, pode ser em um bate-papo presencial, uma 

conversa com um amigo no chat.

Agora vamos identificar os elementos da comunicação no texto da tirinha.

Na tirinha Mafalda conversa com sua mãe, aparentemente estão em casa, 

constituindo o contexto ou referente da mensagem. O código que elas 

utilizam é a língua portuguesa, mas podemos notar que há o uso de outros 

códigos como os gestos que elas fazem. A mensagem é transmitida através 

da comunicação oral, chegando aos seus ouvidos, constituindo, assim, o 

canal da mensagem. A pergunta é feita pela Mafalda que é o emissor da 

mensagem, e sua mãe o receptor.

Resumo
Nesta aula foram apresentados os elementos que efetivam a comunicação 

entre pessoas para que você compreenda o fluxo comunicativo. Além disso, 

apresentamos os elementos que compõem o ciclo comunicacional, também, 

pôde verificar os tipos de comunicações existentes.

Atividades de Aprendizagem
1. Analise a seguinte situação:

Uma pessoa está dirigindo seu carro em alta velocidade, um guarda de 

trânsito o vê e faz um gesto pedindo que ele pare. Esse gesto que o guarda 

Figura 24 
Fonte: Quino
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fez para o motorista está relacionado a que elemento da comunicação?

2. Assinale as alternativas abaixo e explique por que você a classificou de 

incorreta ou correta.

a) Só existe comunicação quando a pessoa que recebe a mensagem entende 

o seu significado.

b) Para entender o significado de uma mensagem não é preciso conhecer o 

código.

c) As mensagens podem ser elaboradas com vários códigos, formados de 

palavras, desenhos, números, gestos, dentre outros.

3. A mãe conversa com a filha ao telefone e diz que vai chegar atrasada para 

o almoço. Nesta situação, podemos dizer que o canal é: 

a) o pai

b) a filha 

c) telefone 

d) o código 

e) a fala

Ao concluir esta última aula, você já obteve um grau de leitura importante 

para a sua atuação profissional e aperfeiçoamento. Ao realizar as atividades, 

propõe-se testar seus conhecimentos e uma autoavaliação. Acreditamos que 

a contribuição dada por nós a sua formação será de grande valia, o que 

nos deixa honrada. Por isso, parabenizamos e salientamos que a caminhada 

continua. Encerrando esta disciplina você poderá dedicar-se a outras 

atividades e, também, outros cursos de formação.
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Palavras Finais

Caro(a) estudante.

Parabéns por chegar ao final da disciplina. Sua formação estará certamente 

completa e fundamentada ao encerrar as leituras aqui propostas e as 

atividades programadas. É de fundamental importância o seu envolvimento 

nas aulas, para a compreensão dos textos. Se você conseguiu encerrar 

as aulas sem dificuldades, parabéns, agora é seguir em frente. Mas se 

surgiram algumas questões não solucionadas, é necessário que você faça 

novas leituras, complemente, observem e mantenha, sempre, um padrão 

de estudos adequado à necessidade de sua formação. Sendo assim, nos 

sentimos lisonjeadas por fazer parte dessa construção e esperamos nos 

encontrar em breve.

Até!
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