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A obra O burguês fidalgo, de Molière, simultaneamente sábia e irônica, ensina-nos mais sobre 
a comunicação do que muitos manuais que transitam por aí. Além de mostrar com ironia o 
esforço burguês em se tornar parte da nobreza, Molière mostra-nos também que a 
comunicação deve ser sempre clara e objetiva. 
 
Esse dramaturgo francês do século XVII descrevia em suas peças heróis empenhados em suas 
causas, impostores, falsos devotos e maus cristãos, personagens alguns tão reais e 
indesejáveis, que ganhou o ódio dos censores.  
 
Em O burguês fidalgo, escrito em 1670, e uma de suas peças mais modernas, descreve o sr. 
Jourdain como um homem “que tinha toda vontade do mundo de ser sábio” —motivo pelo qual 
contratava inúmeros professores de quem queria aprender regras de etiqueta e cultura 
erudita. O novo rico aprende com seu mestre de filosofia que a melhor mensagem é a que 
prima pela simplicidade e objetividade.  
 
A fim de impressionar uma marquesa pela qual se apaixona, pede ajuda ao mestre para 
escrever um “galante, moderno e bem arranjado” bilhete que pretendia deixar cair aos seus 
pés. A frase era “Belle marquise vos beaux yeux me font mourir d´amour” (“Bela marquesa, 
seus belos olhos me fazem morrer de amor”). 
 
Atendendo ao pedido, o mestre mostra as formas possíveis de escrever o bilhete. Empolga-se 
assim em jogar com as palavras, talvez para justificar sua contratação, talvez porque o 
exagero fosse moda (o barroco imperava à época) e faz uma série de propostas que são 
sucessivamente desprezadas: “De amor morrer me fazem, bela marquesa, seus belos olhos”; 
“Seus olhos belos de amor me fazem, bela marquesa, morrer”; “Morrer seus belos olhos, bela 
marquesa, de amor me fazem”, e ainda “Me fazem seus belos olhos morrer, bela marquesa, de 
amor”. O Sr. Jourdain vai recusando cada uma delas. 
 
Questionado sobre qual seria a melhor forma, o professor de filosofia reconhece que é a 
primeira de todas, aquela dita pelo próprio Sr. Jourdain. 
 
Moral da história: como aprende o burguês, a maneira mais indicada de se dizer algo é sendo 
claro e objetivo: “Bela marquesa, seus belos olhos me fazem morrer de amor.” A mensagem 
saíra dele espontaneamente e dessa maneira teria que ser: natural como sua admiração, e 
portanto genuína. 
 
E com ele, aprendemos que a forma não deve ser escolhida em detrimento do conteúdo —este 
é o mais importante, aquela é o meio, o caminho que tem a função de levar uma idéia, de 
transportar um pensamento, de dar uma notícia. 
 
E assim ocorre com toda e qualquer comunicação dentro de uma empresa: quanto mais clara, 
objetiva, transparente e sincera for, melhor cumprirá seus objetivos a médio e longo prazo. 
 
Existem inúmeros canais de comunicação em uma empresa, assim como inúmeros emissores e 
receptores, mas há uma maneira mais adequada de comunicação: a mais simples e objetiva, 
que não corre o risco de suscitar dúvidas, suposições, distrações, nem dá margens para 
ambigüidade de interpretações. 
 
Os rodeios, os floreios, desviam a atenção do mais importante da comunicação que é a correta 
compreensão da mensagem passada. Não que não se possa brincar com graça com as 
palavras, ou que não se deva usar da criatividade; esta é sim importante para chamar e 
manter a atenção, mas sempre tendo em vista os objetivos buscados. 
 
Para ser eficaz, a comunicação necessita de planejamento em função de seus objetivos, de 
comunicador(es) e receptor(es) e de posterior avaliação dos resultados atingidos. Assim, se 
ganha também tempo, um precioso ativo, que é irrecuperável. 



E é preciso considerar que da comunicação depende a compreensão dos valores, a forma de 
executar as mais diversas tarefas, de recompensar e/ou punir ações mais ou menos 
adequadas, bem como a solução de problemas. 
 
Quanto mais preparada a liderança, mais direta consegue ser, sem floreios e sem envolver 
terceiros que nada têm a ver com determinados problemas.  
 
A sinceridade também é muito importante; quanto mais queremos esconder algo, mais nos 
enrolamos, mais tempo perdemos ao cair na tentação das justificativas que seriam 
desnecessárias, e que por isso comprometem a crença naquilo que dizemos. Sem perceber, 
nos prendemos em justificativas e assim acabamos por atrair mais atenção justamente ao 
ponto do qual queríamos fugir. E só conseguimos levantar mais curiosidades, estimular fofocas 
e boatos. 
 
Em uma empresa não é diferente: a naturalidade é uma receita, nem tão secreta, que tende a 
evitar e até mesmo ajudar a resolver muitos problemas de comunicação. 
 
“Bela marquesa, seus belos olhos me fazem morrer de amor.”  
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