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RELIGIÃO, MÍDIA E TECNOLOGIA

A comunicação é um tipo de troca. Podemos trocar informações, conhecimentos, 

ideias, sentimentos, entre outros. Para haver troca, é preciso interação, conexão entre as 

pessoas. Agora, imagine o que ocorre quando as pessoas se encontram e não conseguem 

se comunicar por não falarem a mesma língua ou não compreenderem gestos. Seria 

possível haver troca nessa situação? 

COMUNICAÇÃO E MÍDIA

Para haver diálogo entre as pessoas, é necessário que a comunicação entre elas seja 

1.  As pessoas envolvidas na comunicação: É necessário haver alguém para transmitir a 

mensagem e alguém para recebê-la. Para que o diálogo ocorra, os papéis dos interlo-

cutores (de transmissão e de recepção da mensagem) precisam ser constantemente 

alternados.

2.  O que é comunicado e com que finalidade: Toda comunicação transmite uma

mensagem com uma finalidade, ou seja, com um objetivo: ensinar, narrar um fato,

divertir, convencer, etc. É importante que os interlocutores compreendam a linguagem 

(verbal ou não verbal) usada para transmitir essa mensagem. Dessa forma, poderão 

absorver a informação transmitida.

Algumas culturas utilizam provérbios 

para transmitir conhecimentos e lições de 

vida. Há um provérbio chinês, por exemplo, 

que conta uma história em que ocorrem dois 

encontros. No primeiro, duas pessoas se en-

contram, cada uma leva um pão; elas trocam 

os pães e cada uma sai do encontro com um 

pão. No segundo encontro, duas pessoas se 

encontram, cada uma leva uma ideia; elas 

trocam as ideias e cada uma sai do encontro 

-

temente da troca de objetos, a troca de ideias 

sempre acrescenta.©Shutterstock/MBI

Leia as informações apresentadas nesta aula - Anote em seu caderno o seu 
entendimento sobre o que leu. - Não é 

necessário enviar foto desta aula por e-mail. - Bons estudos.



Apenas responda em seu caderno de religião - Não é preciso enviar essa atividade 

a) Você acha importante trocar ideias? Por quê?

b) De que forma você se comunica com as demais pessoas?

c) Com quem você costuma trocar mais ideias? O que essas trocas têm ensinado?

Comunicação e religião 

estão relacionadas, pois as 

duas surgem de necessida-

des humanas. Os meios de 

comunicação têm origem 

na necessidade humana de 

se expressar, e a religião 

surge da necessidade de 

compreender a natureza e 

os acontecimentos da vida. 
Para entendermos os outros e sermos compreendidos, é preciso 

desenvolver a competência comunicativa, ou seja, a capacidade 

de usar as diferentes linguagens (verbal, corporal, visual, sonora ou 

digital) em diversas situações de comunicação.
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