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eja bem-vindo! Hoje, estamos iniciando a disciplina Técnicas de Comunicação
Oral e Escrita, que tem como objetivo trazer informações e reflexões acerca deste
tema tão importante e que, em breve, estará sendo utilizado por você, futuro
técnico em pesca/aqüicultura, como ferramenta de trabalho imprescindível para o seu
bom desempenho como profissional: a comunicação. Pois é através dela que você irá
interagir com outras pessoas, aprender e repassar conhecimentos, dialogar, enfim, ser.
Vamos começar tentando entender o que é comunicação e as diversas formas através
das quais podemos nos comunicar. Afinal, ler é entender, interpretar e dialogar, usando os
cinco órgãos dos sentidos. Espero que você faça uma boa leitura desta nossa aula de hoje.

Ao final desta aula, você deverá ser capaz de:
 Conhecer as diferentes formas de comunicação.

Objetivos

 Diferenciar os conceitos clássico e contemporâneo de leitura.
 Conhecer as principais características que diferenciam a linguagem
falada da linguagem escrita.
 Construir o seu próprio conceito de comunicação.
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Para começo
de conversa…
Eu não sei dizer
O que quer dizer
O que vou dizer
Eu amo você
Mas não sei o quê
Isso quer dizer...
Eu não sei por que
Eu teimo em dizer
Que amo você
Se eu não sei dizer
O que quer dizer
O que vou dizer...
(Zeca Baleiro – Lenha)
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Aﬁnal, o que é
comunicação?
Para compreendermos o que é comunicação, primeiramente é necessário entendermos
que todo ser vivo utiliza de vários recursos, tais como sonoros, corporais, gestuais, etc.,
para poder se comunicar, mas somente os seres humanos têm o poder de agregar todos
os recursos anteriores aos recursos verbais.
Podemos exemplificar alguns dos recursos utilizados para o ato da comunicação:

Exemplo 1
A baleia emite sons para comunicar-se com outros membros da mesma
espécie. Leia o texto a seguir para entender melhor esse processo:

O som se propaga com grande facilidade no mar. A velocidade do som, nos
primeiros metros do mar, é quatro vezes e meio maior do que a registrada
no ar. Quanto maior a profundidade, mais a velocidade de propagação do
som aumenta. Há outros fatores, como o aumento de temperatura e do
índice de salinidade da água, que facilitam essa propagação.
O som, ao atravessar uma distância debaixo d’água, sofre uma atenuação de
intensidade menor do que no ar. A absorção do som pela água do mar varia
de acordo com a freqüência, com o tipo de som e também é afetada pela
reflexão do som em partículas suspensas. Talvez seja por isso que muitas
espécies de peixes produzem sons, alguns com finalidades defensivas, para
afastar predadores, outros para atrair seus parceiros ao acasalamento.
Nós também estamos aprendendo com os peixes e com os golfinhos.
Como o método mais eficiente disponível para transmissão de informações
através da água oceânica é o som, essa técnica é aplicada na medição de
profundidades, detecção de objetos, localização de cardumes, disparo de
instrumentos submersos, telemetria e outras utilizações.

Telemetria
 É a técnica
de obtenção,
processamento e
transmissão de
dados à distância.
A expressão pode
ser utilizada também
com o significado
de técnica de medir
grandes distâncias.
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Sonares
 É o método ou
equipamento que, por
meio de vibrações
sonoras (ou ultrasonoras), é capaz de
indicar e localizar a
presença de objetos
submersos. Pelo
tempo gasto entre
a emissão do sinal
e a recepção do
eco, determina-se a
distância do objeto
em relação ao
emissor.

Teodolito
 Instrumento óptico
que mede com
precisão ângulos
horizontais, muito
utilizado em trabalhos
de topografia e
geodesia.

As baleias também se comunicam através de sons. Algumas delas possuem
órgãos sensoriais que funcionam como os sonares de submarinos. As
baleias jubarte, que freqüentam a região de Abrolhos, no sul da Bahia,
parecem cantar durante o acasalamento.
Na ilha de Santa Bárbara, a maior do arquipélago, fica o posto fixo de
observação dos biólogos e técnicos do Projeto Jubarte, que acompanham
as baleias em suas visitas periódicas a essa área do litoral brasileiro.
“Há uma baleia que eu vejo há duas semanas do ponto ﬁxo. Eu sei que é ela
por causa de um machucado que ela tem na base da cauda, muito grande,
e umas marcas na dorsal. É gostoso esse trabalho aqui do ponto ﬁxo, porque
às vezes a gente ﬁca acompanhando a baleia por seis horas, sabendo tudo
o que ela está fazendo, sem interferência nenhuma.
Aqui a gente observa o comportamento normal delas mesmo. Quando você
está num barco, às vezes ela pode mudar o comportamento dela por causa
do barulho do motor.
O teodolito é um instrumento que aproxima bastante, a gente consegue ver
a baleia bem de perto. Ele me dá dois ângulos: um ângulo que é o horizontal,
que é a mesma coisa que a rosa dos ventos. Ele é zerado sempre ao norte
magnético e me dá um ângulo vertical. A partir desse ângulo vertical, é usado
um programa de trigonometria para que se tenha a distância que a baleia
está do nosso ponto aqui”.
Depoimento de Manoel Marteleto
Físico do IEAPM - Arraial do Cabo, RJ

As baleias jubarte vão para Abrolhos em busca de suas águas quentes. Nos
meses de setembro e outubro, as temperaturas abaixam significativamente
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nas águas da Antártida e as baleias deixam seus redutos de farta
alimentação em busca do aconchego das águas da Bahia. Em Abrolhos, os
filhotes formam suas camadas de gordura para resistir ao frio antártico e
aprendem com os pais os segredos da corte e do acasalamento.
Fonte: Alô Escola (2008, extraído da Internet).

Exemplo 2
O deficiente auditivo utiliza a linguagem de sinais (libras) para ser entendido.
Acompanhe o texto para a compreensão de mais um ato da comunicação:

O que é LIBRAS?
A Língua Brasileira de Sinais é um sistema lingüístico legítimo e
natural, utilizado pela comunidade surda brasileira, de modalidade
gestual-visual e com estrutura gramatical independente da Língua
Portuguesa falada no Brasil. A Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS)
possibilita o desenvolvimento lingüístico, social e intelectual daquele
que a utiliza como instrumento comunicativo, favorecendo seu acesso
ao conhecimento cultural-científico, bem como a integração no grupo
social ao qual pertence.
A Língua Brasileira de Sinais – LIBRA, graças à luta sistemática e
persistente das pessoas com deficiência auditiva, foi reconhecida
pela Nação brasileira como a Língua Oficial da Pessoa Surda, com
a publicação da Lei nº 10.436, de 24-4-2002 e a Lei nº 10.098, de
19-12-2002. A conquista desse direito traz impactos significativos na
vida social e política da nação brasileira. O provimento das condições
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básicas e fundamentais de acesso à Libras se faz indispensável.
Requer o seu ensino, a formação de instrutores e intérpretes, a
presença de intérpretes nos locais públicos e a sua inserção nas
políticas de saúde, educação, trabalho, esporte e lazer, turismo
e, finalmente, o uso da Libras pelos meios de comunicação e nas
relações cotidianas entre pessoas surdas e não-surdas.
Segundo Antonio de Campos Abreu, representante da Federação de
Surdos no Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência, com extenso
currículo na luta pelos direitos do surdo, “preservar a cultura da
comunidade surda é necessário e importante. Usar a Língua Brasileira
de Sinais é cidadania para toda a comunidade surda. Respeitar a
forma de comunicação do surdo é um dever da sociedade e de todos.
Os surdos sonham com um mundo pelas mãos que falam”. Foi Antonio
quem cedeu os textos de sua autoria para serem publicados em
conjunto com a legislação em vigor sobre a Libras.
Espera-se que cada município deste País, em ampla articulação
entre os governos municipal, estadual e federal, entre os Poderes
Legislativo, Executivo e Judiciário, entre o Poder Público, sociedade
civil e principalmente em ampla parceria com as associações de
surdos tornem a Libras uma língua presente na vida social, política
e econômica brasileira, favorecendo a construção da sociedade
inclusiva. Que todos leiam e se apropriem destas leis. Cumpra-se a lei.
“O surdo precisa sentir-se usando o que de melhor a pessoa tem: sua
possibilidade de relacionar-se e comunicar-se.“
(Antônio Campos de Abreu, surdo)
Fonte: Azeredo (2006, p. 5/8).

Praticando...

1

Você viu, nos exemplos anteriores, da Baleia Jubarte e da Linguagem Brasileira
de Sinais, como o processo de comunicação pode ocorrer também de forma
não-verbal, ou seja, sem a utilização de palavras escritas ou faladas.
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No espaço abaixo, procure identificar, no seu cotidiano, pelo menos 5
situações em que ocorre o processo de comunicação sem a utilização de
palavras.
Exemplo: ao subir num ônibus, o estudante mostra a carteirinha de meiapassagem ao cobrador. Este, sem dizer uma palavra, recebe o dinheiro,
confere e libera a passagem do estudante pela roleta.
1.
2.
3.
4.
5.

Seguindo adiante...
Desde o início da existência da humanidade, aprendemos de alguma maneira a ler o
mundo, assim como também o mundo nos lê constantemente.
No período das cavernas, as pinturas rupestres eram uma maneira de comunicação. Com
aquelas pinturas, poderíamos saber o que tinha ocorrido em algum momento daquela
época e, hoje, muitos pesquisadores estudam essas pinturas para compreender o
período pré-histórico. Leia o texto e perceba a importância dessas imagens:
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Rupestre é um tipo de arte feita pelos homens pré-históricos nas paredes das
cavernas. Como os homens dessa época não tinham um sistema de escrita
desenvolvido, utilizavam os desenhos como uma forma de comunicação. Retratavam
nestas pinturas cenas do cotidiano como, por exemplo, a caça, animais, descobertas,
plantas, rituais etc. As paredes das cavernas serviam também como uma espécie
de agenda, onde eram desenhadas algumas idéias ou mensagens. Os homens
pré-históricos faziam estes desenhos utilizando elementos da natureza: extrato
retirado de plantas, árvores e frutos, sangue de animais, carvão, rochas etc. Aqui
no Brasil existem vários exemplos deste tipo de arte no estado do Piauí, no sítio
arqueológico do Parque Nacional da Serra da Capivara, localizado no município de
São Raimundo Nonato. (PROFESSOR DE HISTÓRIA.COM, 2007, extraído da Internet).

Fixando melhor esse processo, é de extrema importância que você entenda que todos
esses recursos são linguagens utilizadas para que possamos ler o mundo. E ler é um
processo que há muito tempo deixou de ser somente o ato do “B com A faz BA”. Vejamos
o conceito clássico de leitura:
Segundo Daniel Coste (1978, p. 40),
a leitura consiste em emprestar a voz às palavras, identificando todas as letras,
pronunciando corretamente as sílabas e palavras. Isso equivale a dizer que ler
consiste em dominar perfeitamente os mecanismos de base, que caracterizam a
combinatória do bê-a-bá. Acredita-se que durante a leitura os olhos percorrem o
texto identificando cada elemento da escrita, a compreensão do sentido constitui
a ultima etapa desse processo.

A compreensão, neste caso, é apenas a conseqüência da leitura. Por esse motivo, fica
claro que a concepção clássica de leitura não consegue explicar os fenômenos os quais o
leitor utiliza para a compreensão dos textos. Em outras palavras, com esta concepção não
poderíamos entender as figuras rupestres e o som das baleias, exemplificados anteriormente.
Por outro lado, estudos referentes à leitura, desenvolvidos em diferentes áreas do
conhecimento, tais como a fisiologia (ciência que investiga as funções orgânicas
e processos ou atividades vitais) e a psicologia (ciência que estuda os fenômenos
psíquicos e do comportamento), confirmam que a leitura é uma atividade de reconstrução
de sentido, guiada por processos de compreensão. Em outras palavras, aquele que sabe
ler é o sujeito que consegue compreender a leitura e, nesse aspecto, a compreensão
é o eixo principal que atravessa todo o processo da leitura e não pura e simplesmente
uma conseqüência da leitura como na concepção clássica. Estamos falando de um
conceito contemporâneo de leitura.
Partindo desse princípio, podemos dizer que ler é entender, interpretar e dialogar usando
os cinco órgãos dos sentidos (tato, paladar, audição, visão e olfato). Fazemos leitura do
que ouvimos, pegamos, cheiramos, comemos e enxergamos. Nossa mente recebe essas
informações e as processa, fazendo assim com que interpretemos tudo o que está a
nossa volta. Um exemplo desse processo de comunicação é quando olhamos alguém
e esse alguém abre um sorriso e estende os braços para abraçar-nos. Não precisamos
que o outro fale/verbalize o que isso quer dizer, mas nosso cérebro capta e interpreta
esse gesto como fato de que o outro está feliz em nos ver e quer nos dar um abraço.
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Praticando...

2

Você lembra o trecho da música Lenha, inserido no início da aula? Observe
novamente o texto e depois responda às seguintes perguntas:
Afinal, o que foi que Zeca Baleiro quis dizer? Coloque sua interpretação
no espaço abaixo, “traduzindo” as palavras do poeta, da forma como você
transmitiria essa mesma mensagem para outra pessoa:

E então, conseguiu? A forma como você se expressou foi muito diferente
daquela escolhida pelo poeta?
O seu entendimento foi baseado no conceito clássico de leitura, ou seja,
você traduziu apenas as palavras, na forma como estavam escritas? Ou foi
baseado no conceito contemporâneo, interpretando todo o contexto?
R.

Quando começamos
a ler o mundo...

D

esde o momento em que somos concebidos, fazemos leitura do mundo. Quando
estamos no ventre materno, fazemos nossa leitura e já somos lidos; nossa mãe
sente quando mexemos em seu ventre, quando estamos muito calmos, etc. O
bebê dentro da barriga da mãe também faz sua leitura de tudo que a mãe sente e de
tudo que está a sua volta nesse universo tão pequeno que chamamos útero.
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Quem ainda não passou pela experiência de ver um bebê recém-nascido chorar e,
quando a mãe pega e o coloca no colo, ele logo se acalmar? Pois é, isso se deve porque
esse pequeno ser conhece o colo materno. Em outras palavras, porque ele leu que quem
o acalenta é a sua mãe, que o guardou por nove meses no ventre, e isso é comunicação.
No decorrer da nossa vida, passamos por vários momentos de leitura. Ainda crianças,
com a idade de três anos, não sabemos escrever e nem ler as palavras escritas, mas
sabemos o que é uma árvore, o que é calor, frio, o que é gostoso, como, por exemplo,
um chocolate ou um sorvete. Porém, isso só é possível porque alguém, em algum
momento, nos disse que aquele tronco cheio de folhas chama-se árvore e que aquele
delicioso creme gelado o qual nos foi oferecido chama-se sorvete.
Somente quando ingressamos na escola é que iremos associar aquele conhecimento
do mundo que líamos ao conhecimento da escrita, e a partir daí aprenderemos que
aquele tronco com folhas e aquele creme gostoso escrevem-se, respectivamente,
ÁR-VO-RE e SOR-VE-TE.
Leia abaixo um trecho do texto de Paulo Freire, cujo título é “A importância do ato de
ler”, e aproveite o momento não só para compreender os processos de leitura e refletir
sobre eles e o ato de comunicar-se, mas para identificar e assimilar novas palavras ao
seu vocabulário, ampliando assim o seu conhecimento de mundo:
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A importância do ato de ler
Parece-me indispensável, ao procurar falar de tal importância, dizer algo do
momento mesmo em que me preparava para aqui estar hoje; dizer algo do
processo em que me inseri enquanto ia escrevendo esse texto que agora
leio, processo que envolvia uma compreensão crítica do ato de ler, que não
se esgota na decodificação pura da palavra escrita ou da linguagem escrita,
mas que se antecipa e se alonga na inteligência do mundo. A leitura do
mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura desta não
possa prescindir da continuidade da leitura daquele. Linguagem e realidade
se prendem dinamicamente. A compreensão do texto a ser alcançada
por sua leitura crítica implica a percepção das relações entre o texto e
o contexto. Ao ensaiar escrever sobre a importância do ato de ler, eu me
senti levado – e até gostosamente – a “reler” momentos fundamentais de
minha prática, guardados na memória, desde as experiências mais remotas
de minha infância, de minha adolescência, de minha mocidade, em que a
compreensão crítica da importância do ato de ler se veio em mim constituir.
Ao ir escrevendo este texto, ia “tomando distância” dos diferentes momentos
em que o ato de ler se veio dando na minha experiência existencial. Primeiro,
a “leitura” do mundo, do pequeno mundo em que me movia; depois, a leitura
da palavra que nem sempre, ao longo de minha escolarização, foi a leitura
da “palavra mundo”.
A retomada da infância distante, buscando a compreensão do meu ato de
“ler” o mundo particular em que me ouvia, me é absolutamente significativa.
Neste esforço aqui me vou entregando, recrio, revivo, no texto que escrevo, a
experiência vivida no momento em que ainda não li a palavra. Me vejo então
na casa mediana em que nasci, no Recife, rodeada de árvores, algumas
delas como se fossem gente, tal a intimidade entre nós – à sua sombra
brincava e em seus galhos mais dóceis à minha altura eu me experimentava
em riscos menores que me preparavam para riscos e aventuras maiores. A
velha casa, seus quartos, seu corredor, seu sótão, seu terraço – o sítio das
avencas de minha mãe -, o quintal amplo em que se achava, tudo isso foi o
meu primeiro mundo. Nele engatinhei, balbuciei, me pus de pé, andei, falei.
Na verdade, aquele mundo especial se dava a mim como o mundo de minha
atividade perceptiva, por isso mesmo como o mundo de minhas primeiras
leituras. Os “textos”, as “palavras”, as “letras” daquele contexto - em cuja
percepção me experimentava e, quanto mais o fazia, mais aumentava a
capacidade de perceber - se encarnavam numa série de coisas, de objetos,
de sinais, cuja compreensão eu ia apreendendo no meu trato com eles, nas
minhas relações com meus irmãos mais velhos e com meus pais.
(FREIRE, 1986, p. 11).
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Nesse texto, Paulo Freire relata os vários momentos de leitura pelos quais passou na
sua infância e de como o seu conhecimento – que naquela época limitava-se apenas
ao que seus pais, irmãos e avós diziam/ ensinavam – aumentou após a aquisição da
leitura da palavra escrita. Note que o autor explica que suas primeiras leituras iniciaram
desde os primeiros meses de idade, quando o escritor percebia tudo a sua volta. Seu
grau de conhecimento aumentava à medida que ele interpretava/captava e se tornava
íntimo daquele mundo que o rodeava.
E você, gosta de ler?

Praticando...

3

Para essa tarefa, você vai utilizar qualquer experiência concreta de
comunicação com outras pessoas. Pode ser a sua ida até a padaria, no
ônibus, na conversa com um vizinho, etc... Procure fazer uma leitura de
tudo o que ocorreu nessa experiência, depois, não se esqueça de relatar
no espaço abaixo.
Exemplo: Você entrou na padaria, as pessoas estavam nervosas, havia
muito movimento, etc.

Seguindo adiante
Agora que vimos vários processos de leitura e os recursos os quais utilizamos para
nos comunicar, precisamos esclarecer mais alguns pontos que até aqui ainda estão
obscuros. Voltaremos a falar da comunicação para que você compreenda mais ainda
todo esse processo.
A comunicação é uma rua de mão dupla. Comunicar bem não é só transmitir ou receber,
mas sim a troca de entendimento; jamais entenderemos o outro se não considerarmos as
12
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palavras, as emoções e a situação em que fazemos a tentativa de trocar conhecimentos,
idéias, pensamentos ou qualquer outra mensagem, seja ela falada, escrita ou corporal.
A comunicação não se completa se não formos compreendidos. É muito comum mandarmos
documentos por escrito e pensarmos que o sujeito que irá lê-los entenderá sua solicitação,
esta por muitas vezes, interpretada de outra maneira pelo recebedor da mensagem. Por isso,
há a necessidade que saibamos exatamente o que queremos e como iremos escrever para
que o recebedor da mensagem possa executá-la. É através da comunicação que conseguimos
transmitir o que sentimos, queremos e mesmo quando estamos impossibilitados de fazê-la,
uma simples lágrima ou expressão de sorriso (conforme já vimos no primeiro momento de
nossa aula) são suficientes para o outro nos entender (ler).

A boa comunicação é a mola mestra para qualquer profissional, em qualquer área
de conhecimento, e isso compreende saber transmitir e interpretar para poder
bem desempenhar sua função, seu trabalho. Existem pessoas que têm um grau de
conhecimento de um determinado assunto, mas que não conseguem ultrapassar o
cargo que exercem por não saberem desempenhar uma boa comunicação. Não há a
possibilidade de um vendedor passar a ser gerente de uma loja, mesmo com toda a sua
experiência, se ele não souber direcionar as pessoas que serão suas subordinadas,
se ele não sabe transmitir o que deseja que elas façam, seja por escrito ou oralmente.
Nesse contexto, precisamos da linguagem para comunicar e, para que essa linguagem
seja entendida com mais clareza, é preciso que saibamos que existem níveis de
linguagem os quais o homem utiliza para comunicar-se. A língua é um código do qual o
homem utiliza-se para elaborar frases, mensagens, textos, para comunicar-se.
Existem duas modalidades de língua: a falada e a escrita:
- A língua escrita utiliza a norma culta da gramática normativa, é estática, mais elaborada
e menos econômica; em outras palavras, temos que utilizar todas aquelas regras
gramaticais que aprendemos na escola.
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- A língua falada, como o próprio nome sugere, é utilizada nos atos da fala, e apresentase de várias maneiras de acordo com cada comunidade.
Um exemplo de uso de língua escrita são os jornais e revistas, e um exemplo de uso
de língua falada são as gírias utilizadas pelos jovens de hoje. Para que fique mais nítido
esse entendimento, exemplificamos e simplificamos mais ainda:
- Estou estudando para a prova que ocorrerá na próxima semana (norma culta escrita).
- Tô estudando pra prova que é na semana que vem (língua popular – falada).
Com os exemplos acima, podemos afirmar que as formas de expressão pertencentes
às normas culta e popular são distintas. Há maneiras de se redigir um bilhete, para
alguém íntimo, e uma comunicação formal. Para isso, deve-se ter cuidado na utilização
das palavras, visto que uma escolha ou outra pode causar problemas de coerência.

Leitura complementar
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL. Disponível em: <http://
www.aberje.com.br/novo/default.asp>. Acesso em: 31 jul. 2008.
Para saber mais sobre a importância da comunicação para o bom desempenho
profissional, acesse o site da Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, na
Internet.

Na aula de hoje, conversamos sobre comunicação, dando ênfase à
importância de uma boa comunicação para o sucesso de qualquer
profissional. Iniciamos lembrando que todo ser vivo utiliza de vários recursos
para poder se comunicar, mas somente os seres humanos têm o poder de
agregar todos os recursos anteriores aos recursos verbais. Por outro lado,
não podemos entender o processo de comunicação apenas na sua forma
verbal. Ao conversarmos sobre leitura, fomos apresentados ao conceito
contemporâneo de leitura, segundo o qual ler é compreender, e desde o
início da existência da humanidade, aprendemos de alguma maneira a ler
o mundo, assim como também o mundo nos lê constantemente. Em outras
palavras, fazemos leitura do que ouvimos, pegamos, cheiramos, comemos e
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enxergamos. Desde o momento em que somos concebidos fazemos leitura
do mundo. Quando estamos no ventre materno, fazemos nossa leitura e
já somos lidos. Também não podemos esquecer que a comunicação é
uma rua de mão dupla e não se completa se não formos compreendidos,
por isso é tão importante para qualquer profissional, em qualquer área de
conhecimento, e isso consiste em saber transmitir e interpretar para poder
bem desempenhar nossa função, nosso trabalho. Finalizando, vimos que
existem diferentes níveis de linguagem os quais o homem utiliza para se
comunicar, e utilizando a língua como código, existem ainda duas diferentes
modalidades: a língua falada e a língua escrita, sendo que a língua escrita
utiliza a norma culta da gramática normativa, é estática, mais elaborada
e menos econômica, enquanto a língua falada é utilizada nos atos da fala
e apresenta-se de várias maneiras, de acordo com cada comunidade. Na
próxima aula, veremos as funções da linguagem e os elementos envolvidos
no ato da comunicação. Conto com você.

Autoavaliação

Tente fazer isso nos espaços abaixo, primeiro, utilizando a linguagem
escrita, ou seja, a norma culta da gramática. No espaço seguinte, escreva
exatamente como você “falaria” desse conceito a um amigo, utilizando a
linguagem verbal:
1. Comunicação é

2. Comunicação é

Agora, procure interpretar a ilustração que segue, explicando o que
você consegue ler nesta cena:
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No espaço abaixo, sem utilizar a linguagem verbal, procure expressar como
você se sente em relação ao aprendizado desta aula (você pode utilizar um
desenho, um símbolo, etc.)
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