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CURSO

D
e um lado, o merca-
do de trabalho que
exige e precisa de
profissionais com-
petentes, hábeis e

comunicativos. De outro lado,
as escolas que não desenvol-
vemnessesprofissionaisahabi-
lidade fundamental para ao seu
desempenhoqueéasuacapaci-
dade de comunicação verbal.

Porisso,emprocessosseleti-
vos ou um pouco mais adiante,
ematribuiçõesprofissionais, as
pessoassedeparamcomdificul-
dades relacionadas a diferen-

tes contextos de trabalho: ven-
das, negociação, participação
de reuniões, atendimento a
clientes,entreoutros.Assimde-
vemestarpreparadosousepre-
pararem para a comunicação
verbal bem-estruturada, trata-
da aqui em cinco dimensões:
emocional, vocal, corporal, téc-
nica e espiritual.

A primeira delas, a dimen-
sãoemocional,estudaapercep-
ção que cada um tem de si mes-
mo. Se as pessoas têm alta ou
baixa auto-estima, se têm cora-
gem suficiente para enfrentar
osseusmedosdefalarempúbli-
co e romper barreiras para fa-
lar com calma e segurança em
qualquer contexto. Além da co-
municação intrapessoal, abor-
da ainda a interpessoal, desen-
volvendo habilidades de empa-

tia,saberouvir,entraremsinto-
nia com as outras pessoas e
criarcondiçõesfavoráveispara
haverumbomrelacionamento.

Na dimensão vocal, o estudo
em comunicação verbal abran-
ge a voz no processo da fala. Há
inúmeras características que
são estudadas, entre elas: volu-
me,tonalidade,velocidade,pau-
sas,dicçãoeoutros.Abordaain-
daabelezadaexpressãoemani-
festaçãodasemoções,oaprimo-
ramento da dicção, a respira-
ção pelo diafragma a correção
de problemas dos mais diver-
sos tipos.

Independentemente da si-
tuação ou do momento, o nosso
corpoestácomunicandoalgo.E
nessemomentoadimensãocor-
poral é evidenciada e estudada
pela comunicação verbal, nos-

so corpo começa a expressar
nosso estado de espírito, nosso
zelo com a aparência ou nosso
cansaço físico, por meio das su-
tilezas apresentadas pela ex-
pressão facial, os gestos, a ele-
gância, o cuidado com o asseio
corporal e a roupa que vesti-
mos. No processo da fala, a con-
gruênciados gestos, o olhar nos
olhos das pessoas quando esti-
ver com elas podem reforçar ou
destruir a comunicação.

GESTOS E PALAVRAS
A comunicação é a expressão
do equilíbrio. É a sintonia entre
osgestoseaspalavrasbemcon-
duzidas. Todo o processo de-
pendedecadadimensãoestuda-
da individualmente. A dimen-
são técnica abrange toda a par-
teintelectualdoprocessodaco-

municaçãoverbal–desdeagra-
mática, vocabulário eliminação
de vícios, como preparar para
uma sessão de perguntas e res-
postas até o planejamento e or-
ganizaçãodospensamentospa-
ra uma efetiva apresentação.

Aborda ainda técnicas de co-
mo iniciar e concluir uma apre-
sentação. Reforça o uso de ilus-
trações e de recursos audiovi-
suaisparafacilitaracompreen-
são dos ouvintes.

Muito mais do que técnicas
de comunicação e repertório
cultural, o ser humano é reco-
nhecido pelos valores em que
pauta a sua vida. Esse item tra-
ta da moldura que envolve uma
pessoa, do rastro que deixa por
onde passa. É com a dimensão
espiritual que estudamos a
consciência da responsabilida-

de social, da ecologia, em fazer
algo, mesmo que ínfimo para
deixaromundomelhordoqueo
encontrou.

Oquetenho intençãodemos-
trar com essa reflexão é a com-
plexidade de um processo que,
aparentemente, é simples.

Esteja certo que ao ver, ouvir
e admirar uma pessoa falando
bem,com calma, elegância, téc-
nica e naturalidade, ela prepa-
rou-se para isso e, por outro la-
do, se você é essa pessoa que
fala bem, saiba que precisa con-
tinuamente desenvolver essa
habilidade.

*Reinaldo Passadori, professor
de comunicação verbal, pales-
trante, fundador do Instituto Rei-
naldo Passadori de Comunica-
ção Verbal
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