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A comunicação é vital para nós, professores e gestores, que passamos grande parte do tempo 
nos comunicando, porém, muitas vezes não conseguimos atingir nosso objetivo. Essa 
dificuldade nas comunicações, objeto de inúmeros estudos, tem um nome: barreiras à 
comunicação eficaz. Essas são comumente classificadas como barreiras organizacionais e 
barreiras interpessoais. A seguir, serão abordadas as barreiras interpessoais. 
 
Os professores e gestores enfrentariam a possibilidade de suas mensagens serem distorcidas 
mesmo se as barreiras de comunicação organizacional não existissem, pois muitos defeitos de 
comunicação são causados não por fatores organizacionais, mas por problemas de imperfeição 
humana ou de linguagem.  
 
A dependência à interpretação dos outros nessas comunicações, mesmo ao risco de falha de 
precisão e interpretação errônea, é uma parte importante da comunicação organizacional. 
Exemplo: professor ou gestor que, para impressionar seus clientes, emprega o jargão, 
vocabulário técnico usado por especialistas. 
 
Precisamos ter consciência das barreiras interpessoais como : 
 
1) percepções diferentes, 
2) status do comunicador, 
3) erros de audição, 
4) uso impreciso da linguagem e 
5) diferenças na linguagem.  
 
Outro exemplo: quando um aluno falta à aula, provavelmente fala com um colega para saber 
da matéria que foi tratada, mas já aconteceu dele estudar um tema e, ao chegar em classe, 
verificar que não era aquilo que o professor queria. 
 
Você se lembra de alguns casos — reais ou hipotéticos — em que é necessário confiar em um 
intermediário para dar ou receber informações em uma organização?  
 
Encanador 
Um encanador, de origem estrangeira, escreveu ao National Bureau of Standards perguntando 
se poderia usar o ácido hidroclórico, afirmando que ele desentupia rapidamente canos. Um 
cientista do Bureau respondeu: 
 
“Prezado Senhor, 
Apesar da eficácia do ácido hidroclórico ser indiscutível, efeitos coincidentes disfuncionais 
tornam sua utilização comercial, no caso vertente, um fato arriscado que este escritório não 
pode avalizar” 
 
O encanador respondeu agradecendo ao Bureau por lhe dizer que o ácido era bom para ser 
usado. O cientista ficou preocupado com a incompreensão e levou a correspondência a seu 
chefe — outro cientista — que por sua vez escreveu ao encanador o seguinte: 
 
“Prezado Senhor, 
O ácido hidroclórico enquanto debilitador atomístico altamente eficaz, dá origem a um forte 
resíduo quando interage com substâncias de base metálica, introduzindo uma avaria estrutural 
permanente, fato que motiva endosso definitivamente negativo a seu pedido”. 
 
O encanador voltou a escrever ao Bureau, dizendo que concordava com ele — que o ácido 
parecia mesmo "desentupir bem os canos" — e agradecia a ajuda do Bureau. Os dois 
cientistas, bastante preocupados com aquela falha de comunicação, levaram o problema ao 
chefe deles, o qual não era cientista. Esse abanou a cabeça e escreveu ao encanador: “Prezado 
Senhor, 



Não use ácido hidroclórico. Ele simplesmente arrasa os canos!”  
 
Logo depois, o Bureau recebeu outra carta do encanador que dizia:  
“Prezado Senhor, 
Obrigado, mas já descobri isso sozinho”.  
 
Aprendizagens possíveis: 
 
O que estamos comunicando? 
Para quem estamos comunicando? 
Por que estamos comunicando?  
Para que estamos comunicando?  
Como estamos comunicando?  
Qual a finalidade?  
Estamos comunicando através do meio mais adequado? 
 
Fonte: Profissão Mestre online – acesso em 11/3/2005 


