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O que é comunicação

No decorrer da história da humanidade, sempre houve comunicação entre os seres humanos e 

mesmo entre os animais. A palavra comunicação vem do latim communicatio e significa “troca 

de mensagem, ação de transmitir alguma coisa”.
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•A comunicação verbal entre pessoas

A comunicação é parte da vida e faz parte de nosso dia a dia. É por meio dela que nos relacionamos 

com as pessoas e conseguimos transmitir informações, ideias, desejos, expressar respeito ao próximo, 

questionamentos, afetividades e muitas outras manifestações. Saber se comunicar de forma eficiente, 

com clareza e objetividade, com boa articulação entre o pensamento e as palavras e de forma educada é 

importante, pois facilita o contato entre as pessoas e promove um bom relacionamento.

Para tanto, precisamos ter clareza e conhecimento das ideias que desejamos transmitir por meio das 

palavras e mesmo dos gestos de nosso corpo. Quem não se comunica de forma eficiente e educada 

corre o risco de ser mal compreendido por um conjunto ou círculo de pessoas com o qual busca interagir, 

seja na escola, seja na comunidade em que vive, seja no trabalho, seja no convívio familiar.
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•As redes de comunicação e a integração do espaço geográfico

Há uma diversidade de redes de comunicação, que englobam a telefonia (fixa e móvel), o rádio, a 

televisão, a internet, entre outras. Todos os meios de comunicação são capazes de nos influenciar com 

suas mensagens. Influenciam nossa visão do mundo, a formação de valores sociais, nosso modo de 

vestir e pensar e até mesmo a formação de estereótipos e preconceitos. Daí a importância de 

possuirmos conhecimentos para podermos discernir o que é verdadeiro ou falso, bom ou ruim.

Da mesma forma que as redes de transporte integram o território de um país, estado, região e 

município, algumas redes de comunicação exercem a mesma função. Porém, enquanto as redes de 

transporte locomovem pessoas e mercadorias, as redes de comunicação 

transportam informações, sons e imagens.
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No passado, a comunicação era feita por mensageiros, cartas, livros, entre outros meios que 

dependiam diretamente das redes de transporte. Atualmente, com a evolução técnica dos meios de 

comunicação, existem redes exclusivas para a transmissão de informações e dados. No caso da 

internet, do rádio, da telefonia e da televisão, a comunicação se faz em “tempo real”, ou seja, quase 

instantaneamente. Assim, uma pessoa ou empresa de um município do Rio Grande do Sul pode se 

comunicar, em “tempo real”, com outra pessoa ou empresa no estado do Amapá ou com pessoas em 

outros países, desde que possuam infraestrutura de comunicação disponível.

No conjunto das redes de comunicação, destacam-se as redes de telefonia fixa e móvel, os satélites 

de comunicação e a rede de computadores (internet), que permitem a integração do espaço brasileiro, 

assim como a interação com outros países.
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Pessoas, empresas, universidades, centros de pesquisa etc. se beneficiaram amplamente com a 

Revolução Técnico-Científico-Informacional (abordada no Percurso 9). Esse processo tornou possível, 

por exemplo, a comunicação em tempo real entre pesquisadores sobre determinado estudo, permitindo 

trocas de ideias. O mesmo ocorre entre órgãos públicos e empresas para decidir sobre um assunto. Da 

mesma forma, você pode entrar em contato com um colega distante e trocar ideias instantaneamente 

sobre um trabalho escolar, convidá-lo para uma festa etc.

Entretanto, o acesso às redes de comunicação exige cuidados (figura 25). Da mesma forma que 

muitos de seus conteúdos são esclarecedores, outros são enganosos e muitas vezes difamatórios, 

preconceituosos e publicados de maneira irresponsável.
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•Algumas redes de comunicação no Brasil

Você estudou no Percurso 11 que existe uma desigual distribuição espacial das redes de transportes no Brasil, o 

que dificulta o desenvolvimento econômico e social de algumas localidades, sub-regiões e até mesmo regiões. Isso 

também ocorre com as redes de comunicação.

A falta de infraestrutura de comunicação — rede de cabos, torres de transmissão de televisão, rádio, telefonia 

celular, internet etc. — dificulta contatos e compromete o desenvolvimento econômico. Em certas localidades, por 

exemplo, a dificuldade de comunicação com fornecedores e clientes pode impedir pessoas de iniciar negócios. Da 

mesma forma, a população de localidades que não contam com serviços de comunicação eficientes pode ter 

dificuldades em obter atendimento médico em casos de emergência.

Mas, além de problemas decorrentes da falta de infraestrutura de comunicação, deve-se considerar a condição de 

renda das famílias. O fato de alguns serviços de telecomunicação serem pagos limita o acesso da população de baixa 

renda a eles.

As redes de comunicação são formadas por estruturas diversas — como cabos, aparelhos telefônicos, antenas e 

estações de transmissão, entre outras. Uma forma de identificar a densidade dessas redes é avaliar o percentual de 

domicílios atendidos por elas no país. Observe e interprete os mapas das figuras 26, 27 e 28.
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