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1. RESUMO 

Este trabalho relata a importância da comunicação, mostra a sua estrutura com o             

intuito de apresentar os benefícios de uma comunicação clara e eficaz. A            

comunicação rege todas as relações humanas, sendo um processo de fazer           

entender, tornar comum.Para melhor compreensão do assunto é apontado o          

“modelo de Shannon e Weaver. Esse modelo ajuda esclarecer como funciona o            

processo de se comunicar como prática humana consciente.  

Palavras-chave: Comunicação. Relações humanas. Linguagens.  

2.  INTRODUÇÃO 

Analisando o comportamento humano podemos dizer que não são capazes de           

viverem sozinhos ou seja sem relacionamento interpessoal, pois de maneira direta           

ou indireta um depende do outro.  

Nem sempre essas relações são positivas, por não termos consciência dos impactos            

que nossas palavras, atitudes e expressões podem causar no próximo, podemos           

entrar em conflitos, pois uma comunicação ineficaz pode ser interpretada de maneira            

errônea trazendo prejuízos para o indivíduo.  

A melhoria da comunicação é a questão de muitos debates.  

"Diz-se que é impossível falar com um inimigo porque, quando o conseguimos, ele             

deixa de ser um inimigo e passa a ser um interlocutor! ”. (CESCON, 2011, p.266). 

Entendendo a importância da comunicação e praticando-a de forma humana e           

consciente, geramos uma onda de respeito e essa atitude comportamental faz com            

que contribuímos com o nosso desenvolvimento intelectual e pessoal. 

“Se falares a um homem numa linguagem que ele compreenda, a tua mensagem             

entra na sua cabeça. Se lhe falares na sua própria linguagem, a tua mensagem              

entra-lhe diretamente no coração”. (MANDELA,2017, pg1). 

3. OBJETIVOS 

Entender os elementos da comunicação, para que possa realizá-la de maneira           

consciente.  E demonstrar os que benefícios de uma comunicação eficaz. 

Praticar uma boa comunicação, estudar comunicação.  
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4.  METODOLOGIA 

O artigo foi desenvolvido através de pesquisa bibliográfica com o intuito de juntar             

informações que destaquem a importância da comunicação, que deve ser realizada           

de forma consciente.  
A pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado,            

constituído principalmente de livros e artigos científicos. Embora em quase todos os            
estudos seja exigido algum tipo de trabalho dessa natureza, há pesquisas           
desenvolvidas exclusivamente a partir de fontes bibliográficas. Boa parte dos estudos           
exploratórios pode ser definida como pesquisas bibliográficas. (GIL,2002, p.44).  
 

Juntamos dados importantes para um bom esclarecimento do assunto.  

5.  DESENVOLVIMENTO 

Pessoas rompem laços afetivos, mesmo a princípio havendo uma relação de           

ternura. Uma simples conversa se torna em uma discussão, a palavra em uma             

ofensa. Mas o que é se comunicar? 

“Comunicação significa tornar comum, associar. Assim num primeiro momento,         

podemos dizer que comunicar é a ação social de tornar comum.” (VILALBA, 2006,             

p.5).  

Muitos conflitos são gerados por uma comunicação ineficaz.  

Será que sabemos nos comunicar? 

“Vivemos em um mundo dominado pelo “ego”. A cultura ao nosso redor nos ensina              

priorizar nossa aparência, sentimentos e desejos pessoais.”(KENDRICK, 2009, p.11) 

Se é através da comunicação que nos interagirmos com o mundo, melhorando a             

nossa comunicação podemos ter um resultado positivo nessa relação. Vamos          

entender melhor esse conceito de se comunicar.  
A existência de elementos como a fonte e o receptor, como equipamento transmissor             
e destinatário dos sinais, de uma mensagem e de ruídos perturbadores dessa            
transmissão, foi sempre lembrada de várias maneiras pelos modelos de comunicação           
posteriores. O modelo traz o ato de codificar e decodificar a mensagem. A fonte              
transforma a informação num sinal transmissível fisicamente(usa um código ,          
codifica), e o receptor transforma esse sinal em informação novamente (decifra o            
código, decodifica). (SHULER, 2004, p.12). 

Os elementos da comunicação são emissor é aquele que possui as informações,            

então utiliza um canal, para que as informações cheguem ao receptor, esse canal é              
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o meio físico utilizado para transmitir a informação. A mensagem é o que a pessoa               

tem a intenção de transmitir. A composição (codificação) está relacionada à           

mensagem é a forma que foi traduzida, já a decodificação é a interpretação do              

código utilizado. Receptor é aquele que recebe a mensagem emitida. Resposta é o             

processo de reação do receptor à mensagem percebida. Ruído é possíveis           

interferências que podem diferenciar a mensagem enviada da mensagem recebida. 

Ao se comunicar vale levar em consideração alguns conceitos importantes, tais           

como: "Quem diz o quê, por que meio, a quem e com que efeitos?" (POLISTCHUCK,               

LLANA, 2003, p.88) 

Tendo essas noções podemos nos aprofundar em cada item que envolve esse            

processo de comunicação, sabendo que aquilo que dizemos pode ter outras           

interpretações e que pedir um feedback e se preocupar em manter uma relação de              

igualdade e respeito nos auxilia a ter uma boa comunicação. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Entender o conceito da comunicação e saber a sua estrutura é parte fundamental             

para uma expressão consciente. 

A comunicação requer estudo e conhecimento, pois praticá-la o tempo todo com            

diferentes tipos de pessoas e de diversas maneiras, sendo ela a ferramenta que nos              

aproxima ou distancia do outro. 

“A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira” (Provérbios              

15;1). Essa mensagem bíblica traz a convicção de que a comunicação é o ato de ser                

claro, ter paciência para se fazer entender, esse é o verdadeiro intuito da             

comunicação, pois estar certo não é a questão do diálogo, mas o princípio de muitos               

atritos.  
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