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Você verá

por aqui...

Objetivo
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Q
ue a comunicação interpessoal é vital em nossas vidas, pois, em todos os 
momentos, estamos nos comunicando uns com os outros. Para que possamos
ter uma boa relação interpessoal, precisamos desenvolver algumas estratégias

tais como: defi nir objetivos da mensagem a ser transmitida e conhecer quem é o nosso 
QQ
público. Esta aula é uma continuidade da aula anterior, com ênfase nas estratégias 
efi cazes para uma boa comunicação.

  Identifi car as estratégias efi cazes para uma boa comunicação.

  Perceber como aplicar essas estratégias para facilitar a comunicação
interpessoal.
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Para começo 

de conversa...

“Quem tem boca vai à Roma”

O provérbio acima nos diz que através da comunicação podemos percorrer várias 
distâncias, realizar desejos e alcançar objetivos traçados, mesmo quando achamos 
difi culdades durante o percurso. As difi culdades poderão existir, mas cabe a cada um 
traçar seu objetivo e seguir em frente, desenvolvendo estratégias efi cazes na arte 
da comunicação. Perguntar “O que quero? Estou sendo claro e objetivo nos meus 
questionamentos?” poderá levar mais rapidamente a uma comunicação efi caz. 

O primeiro passo é... 
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Saiba o que vai dizer

Antes de escrever a sua mensagem ou falar com uma ou mais pessoas, pense o que 
deseja expressar e qual a melhor forma de fazer isso. Por exemplo, se você vai escrever 
um e-mail para o seu professor, deve tomar alguns cuidados na hora da escrita, como ter 
objetividade e clareza na mensagem, bem como selecionar a linguagem a ser utilizada. 

como vou dizer isso?

Vamos ao e-mail sugerido:

- Prezado “nome do professor”

-  Meu nome é ______________________, sou aluno do Cefet “estado”, do 
curso ________________, turma ________. Gostaria de solicitar revisão
da minha nota na disciplina “Matemática aplicada”, pois acredito que a
nota foi lançada sem ter sido considerado o trabalho feito em grupo sobre
estatística, no qual obtive pontuação 2.0.

- Fico no aguardo de um retorno sobre o assunto solicitado.

Atenciosamente,

(nome do aluno)

Perceba a clareza e objetividade da comunicação enviada pelo aluno ao professor. O 
aluno tem foco na solicitação da revisão da nota, o que é dito já no início da mensagem 
e, para isso, o texto está sucinto e as idéias arrumadas, de forma que o receptor 
compreende o real propósito da mensagem. Além disso, o aluno utilizou uma linguagem 
formal e respeitosa. 
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A quem vai se dirigir?

O 
segundo passo é observar quem é o seu público, ou seja, qual o perfi l dessa 
pessoa ou desse grupo. Você vai se dirigir ao seu cliente, a uma criança, a um 
grupo de colegas de trabalho, ao seu gestor ou a sua avó? Depois de estudar 

o perfi l do seu receptor, é hora de pensar qual a melhor estratégia para a comunicação 
ser compreendida.

Imagine que você é um vendedor de uma loja de calçados e chega uma criança 
acompanhada do pai, procurando um tênis para jogar basquete. A forma de atender 
seu cliente de sete anos de idade não será a mesma de atender ao pai dessa criança, 
pois as faixas etárias são bem diferentes e a abordagem deve ser de acordo com as 
necessidades de cada cliente. A criança deve ser atendida de forma a ter resposta aos 
seus questionamentos e curiosidades, por mais simples que sejam para você como 
vendedor da loja. Ou melhor, a sua atenção deve ser voltada à pequena criança como 
cliente que ela está sendo naquele momento e não apenas ao pai da mesma. Além 
disso, vai ser necessário você explicar as diferenças entre os tênis, os que são mais 
apropriados para corrida, para jogar basquete e os de passeio, tanto para a criança 
como para o pai dela.

Observe ainda o primeiro exemplo do tópico, a sugestão de um e-mail para o seu 
professor: saiba o que vai dizer. Além de saber o que dizer, você precisa defi nir quem 
será seu receptor. No exemplo, o aluno enviou o e-mail ao seu professor de matemática 
e não a qualquer um dos seus professores ou ao diretor da escola ou mesmo a um 
colega de sala.

Determine seus objetivos

Para Matos (2004), antes de iniciar uma comunicação, devemos refl etir sobre os 
seguintes pontos: quais as razões que motivaram a necessidade de falar ou me 
expressar? Refl ita sobre as suas verdadeiras intenções e objetivos.



Geraldo Vandré
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  Autor da letra e 

da música dessa 

canção, foi um grande 

compositor brasileiro. 

Quis demonstrar 

aos brasileiros 

e ao mundo seu 

protesto em relação 

ao regime militar, à 

censura, à liberdade 

de expressão. Essa 

música era cantada 

com frequência 

nas manifestações 

populares.

Observe a letra da música a seguir:

Pra não dizer que não falei de fl ores

(Geraldo Vandré)

Caminhando e cantando e seguindo a canção
Somos todos iguais braços dados ou não

Nas escolas, nas ruas, campos, construções
Caminhando e cantando e seguindo a canção

Vem, vamos embora que esperar não é saber
Quem sabe faz a hora, não espera acontecer (2x)

Pelos campos a fome em grandes plantações
Pelas ruas marchando indecisos cordões
Ainda fazem da fl or seu mais forte refrão

E acreditam nas fl ores vencendo o canhão

Vem, vamos embora que esperar não é saber
Quem sabe faz a hora, não espera acontecer (2x)

Há soldados armados, amados ou não
Quase todos perdidos de armas na mão

Nos quartéis lhes ensinam uma antiga lição: de morrer pela pátria e viver 
sem razão

Vem, vamos embora que esperar não é saber
Quem sabe faz a hora, não espera acontecer (2x)

Nas escolas, nas ruas, campos, construções
Somos todos soldados, armados ou não

Caminhando e cantando e seguindo a canção
Somos todos iguais, braços dados ou não
Os amores na mente, as fl ores no chão
A certeza na frente, a história na mão

Caminhando e cantando e seguindo a canção
Aprendendo e ensinando uma nova lição

Vem, vamos embora que esperar não é saber
Quem sabe faz a hora, não espera acontecer (2x)



1Praticando...
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Em sua opinião, quais os objetivos do autor com a letra da música?

Consulte 

outras pessoas

P
edir ajuda a uma pessoa quando não estamos seguros da comunicação a ser 
enviada é sinal de sensatez da nossa parte. Por exemplo, quando você procura 
um médico e ele pede um exame ou encaminha-o a um outro profi ssional, 

ele está buscando ajuda para elaborar o seu diagnóstico. Essa atitude demonstra
a necessidade que temos de consultar outras pessoas, pois não detemos todo o 
conhecimento científi co.

Saiba como dizer
O método de exposição, a tonalidade da voz, as expressões faciais, atitudes 
corporais, gestos, os meios audiovisuais utilizados e o diálogo franco e objetivo 
são recursos imprescindíveis para motivar uma audiência, manter o público atento, 
interessado, e portanto, receptivo à mensagem, ao retorno e à ação (MATOS, 2004.

Já estudamos que “saber o que vamos dizer” é o primeiro passo a ser dado antes de 
qualquer comunicação e “saber como dizer” é o quinto passo na comunicação, ou seja, 
não adianta apenas saber o que vamos dizer, mas também como expressar da melhor 
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forma a mensagem a ser transmitida. Um exemplo disso é a forma como vamos dizer a 
uma mãe que seu fi lho foi morto no trânsito; será bem diferente da forma que diremos 
a essa mesma mãe que seu outro fi lho foi aprovado no vestibular. O tom de voz e as 
expressões faciais serão bem diferentes da primeira situação para a segunda.

2Praticando...

Procure observar nas pessoas que você conhece a forma (tom de voz, 
expressão facial entre outras) como elas se comunicam nas seguintes
situações:

1. Dando uma notícia de falecimento de um parente ou amigo íntimo

Resposta:

2.  Dando uma notícia alegre (ex.: aprovação em um concurso, nascimento
de um fi lho, promoção no trabalho)

Resposta: 

3.  Recebendo uma notícia desesperadora (ex.: sequestro de uma criança,
uma ponte que caiu na sua cidade)

Resposta: 

4. Recebendo uma notícia maravilhosa (ex.: ganhou na loteria ou uma casa)

Resposta: 

Agora que você fez a atividade, é possível perceber como nosso comportamento difere 
de situação para situação, quando estamos tristes ou alegres demonstramos isso de 
forma bem diferente.
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Suas ações

“As palavras movem, os exemplos arrastam” 
(Padre Antonio Vieira)

Na comunicação interpessoal, faz-se necessário ir além do discurso. Quem nunca ouviu 
o ditado “Um exemplo vale mais que mil palavras”? Imagine um pai que fala para o fi lho: 
“Se você dirigir não beba e quando beber não dirija”, mas o próprio pai não tem pudor 
de beber e dirigir. Qual o exemplo que fi cará para o fi lho?

Compreensão

Sabemos que a grande difi culdade encontrada nas relações interpessoais diz respeito à 
falta de compreensão por uma das partes ou por ambos. Para amenizar isso, devemos 
praticar a empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar da outra pessoa sem se 
envolver emocionalmente.

Exemplo 1

Você trabalha em uma agência de viagens e atende um casal à procura
de um pacote para sua viagem de lua-de-mel. Eles não sabem o destino,
apenas que não desejam ir ao litoral, mas a um lugar frio, onde possam
aproveitar o inverno e degustar um bom vinho. Você conversa com o casal,
procurando conhecer mais sobre os gostos e depois de se colocar no lugar 
deles, apresenta algumas opções de lugares próprios a um casal em lua-de-
mel. Um destino que possa atender as necessidades de um casal recém-
casado. E como é a primeira viagem internacional do casal, você percebe a
necessidade de dar todas as orientações necessárias, tais como requisitos
para providenciar o passaporte, melhores passeios durante a estada no
país a ser visitado e sobre a moeda vigente.
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Compartilhe

“Feliz daquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina”
(Cora Coralina)

Para existir uma boa comunicação, precisamos compartilhar informações, sem medos 
e receios, pois sabemos que no mercado de trabalho alguns profi ssionais sonegam 
informações muitas vezes e atrapalham o fl uxo da comunicação. Para termos sucesso 
profi ssional, precisamos compartilhar nosso conhecimento, pois isso fará bem a nós 
mesmos e às pessoas que estão em nossa volta. Não podemos ser egoístas com o que 
sabemos. Quanto mais socializamos as informações, mais crescemos profi ssionalmente.

Feedback
O retorno de informações é essencial para manter seus parceiros atualizados nos 
processos e atividades de interesses comuns. Sempre retorne a informação, mostre 
os resultados e ações consequentes de informação recebida. (MATOS, 2004).

A todo instante damos feedback, seja no supermercado, comentando sobre a volta da 
infl ação, seja em casa, dizendo à nossa mãe como é gostoso o seu feijão ou no trabalho, 
esclarecendo dúvidas com o nosso gestor.

Examine o 

ponto criticado

“Não existe pior cego do que aquele que não quer ver.”
(Ditado popular)

O ditado popular descrito acima nos faz pensar na necessidade constante da atenção 
da mensagem enviada e recebida por nós. Muitas vezes falta humildade para examinar 
uma crítica recebida por um trabalho realizado. Analisar e propor mudanças de um 
ponto criticado é uma virtude do profi ssional do novo século. O mercado de trabalho 
tem necessidade de profi ssionais abertos à mudança.
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Evite termos técnicos
“O seu problema é um transtorno de personalidade, você tem uma psicose!”

Já pensou uma criança recebendo essa mensagem do seu médico? Ela não vai entender 
absolutamente nada, pois se trata de um termo técnico da Psicologia. Na comunicação, 
precisamos adequar nossa linguagem ao receptor. E os termos técnicos devem ser 
usados apenas se for imprescindível e para receptores que possam compreender a 
mensagem.

Gírias e jargões também devem ser evitados na comunicação, pois não são claros nem 
têm objetividade.

Expresse o 

seu interesse

Conhecer pessoas e manter esses contatos nos faz aumentar nossa rede de 
relacionamentos. Expressar o nosso interesse por colegas, gestores, professores, 
amigos e todos do nosso círculo nos leva a ter sucesso em nossa comunicação, pois 
demonstra que valorizamos as pessoas da nossa rede de relacionamento.

Procure ser 

claro e objetivo

Na comunicação, ser claro e objetivo são requisitos básicos ao sucesso da mesma. 
Imagine duas pessoas conversando em idiomas diferentes. Como elas poderão se 
comunicar se não existe clareza e objetividade na mensagem transmitida?



3Praticando...
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Saiba ouvir
“Escutai com atenção o que o outro tem para 

dizer e serás capaz de ouvir além das palavras.”
(Confúcio)

Para Matos (2004), o êxito da comunicação reside na motivação e capacidade dos 
ouvintes em transformarem em atos as palavras proferidas. Segundo este autor, esta é 
a última estratégia sugerida, mas é a mais importante, pois se soubermos ouvir o outro, 
provavelmente estaremos abertos ao diálogo e à compreensão da mensagem recebida.

Relate uma situação em que você precisou ouvir as pessoas, pedir ou
dar feedback para avaliar um ponto criticado e, depois disso, conseguiu 
compreender a comunicação de maneira mais clara e objetiva.

Leituras complementares

Você poderá encontrar um pouco da biografi a do cantor e compositor Geraldo Vandré e 
também a história da composição da música “Para dizer que não falei de fl ores”, nos 
sites de busca como Google e Wikipédia.

MATOS, Gustavo Gomes de. Comunicação sem complicação: como simplifi car a prática 
da comunicação nas empresas. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

Esse é um livro muito interessante por abordar a comunicação de forma prática, ou seja, 
a sua utilização em nosso dia-a-dia. Capítulos sobre comunicação empresarial e função 
estratégica da comunicação interna são discutidos pelo autor do livro.
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Nesta aula, estudamos as principais estratégias para alcançar êxito na 
comunicação interpessoal, tais como: saber o que dizer e como fazer isso 
da melhor forma; defi nir o público-alvo; traçar objetivos; usar o feedback, 
entre outros. 

1. No seu dia-a-dia, você sabe com quem deve se comunicar? Conhece seu
público alvo (é criança, um professor, um gestor)? Qual a importância de
saber o que comunicar (objetivos) e quem é o público?

2. Quando você escreve um e-mail, carta ou bilhete para alguém, determina
os objetivos da sua comunicação? Ou vai escrevendo o que vem à sua
cabeça, sem nenhum planejamento?

3. Se um amigo seu procurar você pedindo ajuda sobre um trabalho escolar,
o que você faz? Consegue ouvir o seu pedido de ajuda? Compreende os
motivos dele? E ajuda na solicitação?

4. Como você transmite uma mensagem para que a mesma seja a mais
clara e objetiva possível?

5. Quando você tem alguma difi culdade na comunicação com uma ou mais
pessoas, procura examinar o ponto criticado?

Referências

MATOS, Gustavo Gomes de. Comunicação sem complicação: como simplifi car a prática 
da comunicação nas empresas. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.
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