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o longo desta aula veremos o conceito de comunicação, as diferentes intenções
da comunicação, assim como frases e atitudes que dificultam a comunicação.
Veremos ainda a necessidade do uso do feedback e como reagimos ao mesmo.
O tema comunicação terá início nesta aula e continuidade nas aulas 6 e 7. Na próxima
aula, a ênfase continua sendo comunicação interpessoal e já na aula 7 o foco será
comunicação na organização.

ÒÒ Conceituar comunicação interpessoal.
ÒÒ Diferenciar informação de comunicação.

Objetivo

ÒÒ Compreender as diferentes intenções da comunicação.
ÒÒ Refletir sobre frases e atitudes que dificultam a comunicação.
ÒÒ Entender a necessidade do feedback e os tipos de reações.
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Para começo
de conversa
Chacrinha

José Abelardo
Barbosa de Medeiros
é o nome do nosso
conhecido e saudoso
Chacrinha. Ele foi um
dos apresentadores
mais respeitados da TV
brasileira; era chamado
carinhosamente de velho
guerreiro. Começou
sua carreira no rádio,
em 1939; em 1956, foi
levado para a TV e até a
sua morte, no ano 1988,
fez muito sucesso com
o irreverente quadro de
calouros e a discoteca
do Chacrinha. No site
do Youtube, você vai
encontrar alguns vídeos
sobre os programas
do Chacrinha, tais
como: O cassino do
Chacrinha; Legião Urbana
recebendo disco de
platina; Gretchen; Alceu
Valença e Roupa Nova
também são atrações
que participaram dos
programas desse ícone
da TV brasileira e que
estão nos vídeos do
Youtube <http://www.
youtube.com>.

“Quem não se comunica se trumbica”
Chacrinha, um dos maiores comunicadores que o Brasil já teve, nas décadas de 70 e
80, na televisão brasileira, é o autor dessa frase. O que chacrinha quis dizer aos seus
expectadores com essa mensagem? De acordo com o dicionário, trumbicar trata-se
de um verbo, e o significado é se dar mal. A mensagem deixada por Chacrinha é que
a comunicação é vital para que possamos alcançar êxito em todas as dimensões da
nossa vida.

Conceito de

comunicação interpessoal
Primeiro, para que você entenda o que é comunicação interpessoal, leia a definição a
seguir:
“A comunicação é como uma rua de duas mãos, e a tarefa de comunicar-se não está
concluída até que haja compreensão, aceitação e ação resultante.”(MATOS, 2004, p. 75).
Com base nesse texto de Matos, é interessante perceber o fato de que pensar em
comunicação interpessoal nos remete à idéia de reciprocidade, ou seja, só existe
comunicação quando duas ou mais pessoas interagem entre si, de forma a atingir uma
compreensão clara da mensagem transmitida.

Vamos a um exemplo...
Você chega ao seu ambiente de trabalho e o seu gerente lhe diz: “Você
foi transferido para a loja 2. Agora, inicie o seu trabalho logo.” Você fica
sem entender direito o que aconteceu. Você se considera um colaborador
exemplar, não chega atrasado, é responsável no trabalho. Você passa a
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se questionar sobre o motivo da sua transferência. E toma coragem para
procurar o gerente e pergunta: “Por que estou sendo transferido para a loja
2?”. E tem a seguinte resposta:
“Você está indo para a loja 2 pelo seu desempenho demonstrado nesta
loja e a intenção da empresa é promovê-lo em, no máximo, 6 meses.” Você
respira aliviado, pois na sua cabeça a transferência tinha cheiro de demissão
e volta ao trabalho feliz da vida.

Observe que no exemplo acima a comunicação só existiu no momento em que você toma
coragem e vai procurar seu gerente para saber o motivo da demissão, ou seja, nesse
momento você deixa de ser receptor da mensagem e passa a ser o emissor. Quando
existe a troca de papéis, existe a comunicação.

Existe diferença entre informar e comunicar?
Você acha que existe uma diferença entre informar e comunicar? A seguir vamos
apresentar algumas definições sobre ambas as idéias para que você analise suas
semelhanças e diferenças.
Para Matos (2004), informar é quando o emissor passa para um receptor um conjunto
de dados codificados para o destinatário. Por exemplo, quando estamos passeando de
ônibus ou carro pela cidade e de repente percebemos um outdoor com um anúncio de
uma determinada loja sobre a coleção inverno. O fato de ler a mensagem não garante
a compreensão da mesma. Mas podemos afirmar que no outdoor foi transmitida uma
mensagem (conjunto de dados codificados) para que as pessoas que passassem no
local pudessem ter a informação de que a loja x está com a sua coleção inverno.
Enquanto comunicar ocorre somente quando a informação recebida pelo emissor é
compreendida, interpretada (decodificada) e encaminhada de volta ao emissor. Para
esse autor, o retorno da informação recebida é o que chamamos de feedback, o principal
elemento do processo da comunicação.

Feed-back

Feedback é um termo
da língua inglesa e
a tradução literal é
retroalimentação, isto é,
processar informações
recebidas e devolver a
mesma. Por exemplo,
numa conversa informal
você me pergunta
a hora e eu digo são
10 para as 4. Com a
intenção de confirmar a
informação você me diz:
“Faltam 10 minutos para
as 4 horas, é isso?”

Voltando ao exemplo do outdoor... Você já sabe que a loja x está com a coleção de inverno. E para conhecer melhor a loja e pesquisar o valor da bota que você deseja comprar,
você vai até a loja e chegando lá conhece toda a linha inverno e tira todas as dúvidas
sobre cores, tendências e valores dos produtos. Nesse instante, podemos afirmar que
você compreendeu a mensagem do outdoor, porque, ao ir até a loja, foi possível dialogar
e esclarecer suas dúvidas, ou seja, houve feedback para a loja e para você.
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Praticando...

1

1. Leia os itens a seguir e responda se a mensagem transmitida é uma
informação ou uma comunicação.
a) A manchete de jornal listada abaixo é uma informação ou comunicação?
Turismo: Sectur busca parceria para construir banheiros nas praias urbanas.
(Jornal Tribuna do Norte, 5 mar. 2007)

b) Observe o diálogo entre dois adolescentes colegas de faculdade e responda:
é uma informação ou comunicação?
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Responda aqui
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Qual a intenção
da comunicação?

O

ato de comunicar envolve uma ou mais intenções. Vamos voltar ao papel
de Chacrinha como apresentador de TV. Ele, ao assumir o microfone, tinha
a intenção de informar seu público sobre os calouros do dia e as principais
atrações, como cantores iniciantes e atores de sucesso na TV Globo. Mas, além disso,
sua intenção também era divertir, através de chavões como: “Quem quer bacalhau?”;
“Eu vim para confundir e não explicar”. Suas roupas e acessórios eram irreverentes,
ele usava calças curtas, suspensório, camisas estampadas, óculos enormes e uma
buzina para eliminar os calouros de forma engraçada e abrupta. Chacrinha distribuía
frutas como abacaxi e banana no seu auditório.
As diferentes intenções da comunicação:

Fonte: <http://www.sinaprosc.com.br/noticias/images/outdoor%20FLORIANOPOLIS.jpg>. Acesso em: 11 set. 2008.

1. Informar

A intenção de informar é apenas transmitir uma mensagem, sem preocupação em
verificar a compreensão do leitor ou receptor naquele momento. No exemplo, a loja não
tem como ter certeza se os seus clientes compreenderam a mensagem apenas com
o anúncio do outdoor. Mas tem a intenção de anunciar a nova coleção e atrair clientes
até a loja.
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2. Ensinar

A intenção de ensinar está presente no ato do pai demonstrar preocupação em o filho
aprender a andar de bicicleta. Na vida, temos muitas maneiras de compreender essa
intenção. É quando o nosso gestor nos chama e mostra a melhor forma de resolver um
problema ou realizar uma tarefa.

3. Educar

Na relação professor x aluno ou pai x filho verificamos o ato de educar, seja através do
exemplo, das atitudes, do comportamento exibido.
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4. Divertir

A intenção de diversão pode ser também em um ambiente de trabalho, quando
percebemos um clima tenso ou simplesmente desejamos um ambiente saudável com
os colegas e gestores.

5. Dar ordens

Em alguns momentos faz-se necessário emitir ordens a um grupo de pessoas para que
possamos ter o rendimento esperado. Imagine um grupo de operários em uma fábrica
sem ter recebido ordem para iniciar a produção... seria o caos na empresa..
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6. Chocar

A comunicação também pode ter a intenção de chocar em alguns momentos. Quando
recebemos uma notícia como “Atentado no dia 11 de setembro às torres gêmeas do
Word Trade Center”, qual é a nossa reação? É possível ficarmos totalmente chocados
com a atitude das pessoas envolvidas no episódio e com as vítimas.

http://eblooks.files.wordpress.com/2008/06/medo-1003081.jpg

7. Amedrontar

Na comunicação também provocamos medo nas pessoas. Quando um gerente diz:
“se você não concluir o trabalho, será demitido”, está ameaçando e causando medo
em você.
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8. Fazer rir

Rir é uma das intenções mais lúdicas da comunicação. Rir faz bem para a saúde, já
dizem os especialistas. Na empresa podemos e devemos fazer rir as pessoas em nossa
volta. O riso pode ser um bom aliado no combate ao estresse.

9. Fazer chorar

Assim como chocar e amedrontar, a comunicação também pode ter a intenção de fazer
o outro chorar. Por exemplo, um pai que bate no filho.
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2

Praticando...

Leia as frases abaixo e responda qual a intenção da comunicação.
1. “ Tá tudo dominado” (Fernando Beira Mar em entrevista à Revista Época,
em 12 set. 2002).
2. “Tá tudo dominado” (Letra da música do grupo Furacão, 2000).
Cadê, o grito da galera
Ualá É rebola rebola
Levantando o dedinho
Rebola rebola
Dominando esse corpinho
AAAA Eu quero ver tu dominar
AAAA O Dj já vai tocar porque
Tá dominado
Tá tudo dominado
Tá dominado
Tá tudo dominado
Vem gatinha
Dominando Rebolando até o chão

Você deve ter observado que as frases são as mesmas, mas em contextos
diferentes. A frase de Fernando Beira Mar estava se referindo à rebelião
em Bangu 1 e desativação do Carandiru, ou seja, ele estava afirmando que
quem manda no Brasil é o crime e, além disso, fazendo referência à briga
de quadrilhas e à deficiência do sistema carcerário brasileiro. Já o nome
da música do grupo Furacão é uma mensagem ao povo brasileiro e aos
músicos que não aceitam o funk como um estilo musical. A letra da música
fala da dominação não apenas da “gatinha”, mas da consolidação do estilo
do grupo como música.
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Lendo as entrelinhas

da comunicação
Você já presenciou um diálogo entre duas pessoas com raiva ou mágoa uma da outra?
Conseguiu compreender com clareza o diálogo? Observou a presença de silêncio em
uma das falas ou de frases com o uso de reticências?
Veja o seguinte diálogo:
- Você é um pai muito autoritário! Eu odeio você!
- Meu filho, faço isso é para o seu bem. Você ainda vai dar valor ao seu pai.
- (Silêncio do filho)
- Meu filho, você não tem responsabilidades ainda...

Está claro o silêncio do filho? É uma reflexão ou um desejo de dizer algo ao pai e faltou
coragem? E as reticências após a palavra ainda? Significam que o pai acredita que um
dia o filho terá responsabilidades, mas no momento não tem.
“O mais importante na comunicação é ouvir o que não foi dito” (Peter Drucker),
Ou seja, ler as entrelinhas da mensagem. No exemplo acima, faltou o filho compreender
melhor a atitude do pai e não simplesmente dizer “eu odeio você”. E ao pai, a
compreensão do silêncio do filho.
Leia o texto:
VERMELHO, BRANCO E AZUL
João ainda não tinha encerrado o resumo do relatório financeiro da companhia, que
teria que ser apresentado em reunião de diretoria no dia seguinte. Estava totalmente
absorvido por essa tarefa, quando recebeu um telefonema de sua esposa, Maria
Beatriz, dizendo que estava com a maior dúvida na escolha da cor do novo estofado
do sofá da sala. Laconicamente, João respondeu: “Querida, estou muito ocupado. A
cor que você escolher estará ótima! Eu confio no seu bom gosto”. Maria Beatriz não
se dá por satisfeita e insiste de forma categórica: “João, é importante que você me
ajude a escolher a cor, não quero escutar reclamações depois.” Contundente, João
retruca: “Querida, não torre a minha paciência, a cor do estofado não me interessa,
estou no fio da navalha para finalizar um relatório que já deveria estar pronto, desde
ontem.” Ela devolve: “Interessa sim, senhor; a cor do nosso sofá também é muito
importante!” Explosivamente, João grita: “Vermelho, vermelho é ótimo! Tudo no
vermelho e pronto, tá muito bom!” Nesse momento, passava pelo corredor da sua
célula de trabalho o diretor financeiro da companhia, que ficou muito intrigado com
o que acabara de escutar. Não podia entender a exaltação e a aprovação de João
para a situação grave pela qual passava a empresa.
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Por uma triste coincidência, o relatório, muito bem elaborado por João, e já
distribuído para a diretoria, mostrava que os resultados da companhia eram dos
piores de toda a sua existência, diga-se de passagem, devido a motivos totalmente
alheios ao seu trabalho, que até então era muito elogiado e valorizado por todos
na empresa.
Durante a reunião, após a apresentação do resumo do relatório, o diretor financeiro
cochichou algo no ouvido do presidente da companhia, que com uma expressão de
surpresa e decepção balançou a cabeça negativamente. João achou aquilo muito
estranho. Além disso, após o término da reunião, nenhum diretor foi comentar
detalhes do relatório com ele, o que era sempre de hábito. O presidente sequer
olhou para a sua direção ao deixar a sala de reuniões.
Ao chegar em casa, exausto, João escuta de Maria Beatriz: “Escolhi o branco da paz
para o estofado, o vermelho não ficaria nada bem em nossa casa”. No dia seguinte,
João chega ao trabalho e fica sabendo que deveria se apresentar ao Departamento
de Pessoal, pois tinha recebido “bilhete azul”.
(MATOS, 2004, p. 47-48)

Após a leitura do texto, podemos observar que a comunicação é o fio condutor de todas
as atividades e relacionamentos humanos, que comunicar vai além das palavras. É a
troca de entendimento e sentimentos (MATOS, 2004).

Frases que emperram
a comunicação e que
devem ser evitadas
As frases a seguir podem ser percebidas em qualquer ambiente, e particularmente, são
muito freqüentes nas organizações de trabalho.

ÒÒJá ouvi isso antes ...
ÒÒNão vale a pena escutar, eu já sei de tudo isso...
ÒÒTá bom, tá bom ... é só isso? Acabou?
ÒÒIsso não é problema nosso!
ÒÒEssa idéia é antiga...
ÒÒOk, ok, ok ... Quer falar mais alguma coisa ?
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Atitudes que emperram

a comunicação e que
devem ser evitadas
ÒÒ Bocejos.
ÒÒ Olhar várias vezes para o relógio.
ÒÒ Olhar desatento.
ÒÒ Brincar com algo à sua volta.
ÒÒ Ficar desenhando ou rabiscando no papel de anotações.
ÒÒ Andar, enquanto o interlocutor tenta expor o assunto.
ÒÒ Cochilar durante uma conversação.

Uso do Feedback
O feedback, já descrito anteriormente como o retorno de uma comunicação, é de
fundamental utilidade para garantir a compreensão da mensagem enviada. Se não existir
essa compreensão da mensagem enviada, a comunicação será falha e incompleta.

Não adianta e-mails, intranet e telefones celulares. Sem feedback e
contato humano a comunicação é sempre precária e ineficaz. (MATOS,
2004, p. 57).
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Damos feedback para:
ÒÒ Aprovar ou reprovar a mensagem recebida.
ÒÒ Revelar entendimento e compreensão da mensagem enviada.
ÒÒ Expressar consideração, respeito.
ÒÒ Repreender ou elogiar uma pessoa.
ÒÒ Desabafar e sentirmo-nos aliviados.
ÒÒ Ajudar outra pessoa a alcançar seus objetivos de maneira efetiva.

Algumas dificuldades em receber feedback
ÒÒ Falta de abertura para o diálogo.
ÒÒ Julgamentos e preconceitos a respeito do emissor ou mesmo da mensagem, antes
de examinar o seu conteúdo.
ÒÒ Tendência em perceber apenas o que lhe convém.
ÒÒ Dificuldade em pedir esclarecimentos, mesmo havendo dúvidas quanto ao conteúdo
da mensagem.
ÒÒ Desconhecimento do assunto em questão.
ÒÒ Falta de ambiente e de cultura favorável ao diálogo.
ÒÒ Inibição, introversão ou dificuldades em expressar-se.
ÒÒ Inabilidade em perceber o momento e a ocasião mais adequada.
ÒÒ Medo de magoar e desapontar o interlocutor.
ÒÒ Temor de ser mal-interpretado.

Reações ao Feedback
As pessoas costumam reagir de duas formas ao feedback: positivamente ou
negativamente. Quando a reação é positiva, elas escutam com atenção, buscando a
correção dos erros e adequação da mensagem e recebem o retorno na comunicação
como um sinal de amizade e confiança.
Quando a reação é negativa preferem não ouvir o que lhes é dito – recepção seletiva;
duvidam dos motivos da pessoa que lhes dá o feedback; negam a validade dos dados do
feedback; racionalizam, procurando justificar seu comportamento e atacam as pessoas
que lhes dão feedback, apontando-lhes também alguns de seus erros.
15
Psicologia Geral A04

O que fazer para ter êxito
na comunicação interpessoal?
ÒÒ Saiba o que vai dizer.
ÒÒ A quem vai se dirigir.
ÒÒ Determine seus objetivos.
ÒÒ Consulte outras pessoas.
ÒÒ Saiba como dizer.
ÒÒ Suas ações devem ser baseadas nas informações adquiridas e de fontes confiáveis.
ÒÒ Demonstre compreensão pelo outro.
ÒÒ Compartilhe suas idéias e sentimentos.
ÒÒ Verifique se a outra pessoa de fato compreendeu a sua mensagem.
ÒÒ Examine o ponto criticado.
ÒÒ Evite termos técnicos.
ÒÒ Expresse o seu interesse.
ÒÒ Procure ser claro e objetivo.
ÒÒ Saiba ouvir.

Leitura complementar
MATOS, Gustavo Gomes de. Comunicação sem complicação: como simplificar 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, abordamos a comunicação interpessoal, diferenciando a
comunicação da informação; conhecemos as diferentes intenções da
comunicação, quais sejam: informar; ensinar; educar; divertir; dar ordens;
chocar; amedrontar; fazer rir ou chorar, entre outras. Estudamos ainda
sobre as frases e atitudes que dificultam a comunicação e sobre o uso do
feedback, sobre o qual vimos que os tipos de reações ao mesmo podem ser
positivas ou negativas. E por fim, o que fazer para ter êxito na comunicação
interpessoal.

Auto-avaliação
ÒÒ Como posso conceituar a comunicação interpessoal?
ÒÒ Qual a diferença entre informar e comunicar?
ÒÒ Qual o significado de feedback e para que serve?
ÒÒ Quais as dificuldades em dar e receber feedback?
ÒÒ Quais as reações ao feedback?
ÒÒ Como faço para ter êxito na comunicação interpessoal?

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