
Élcio: experiência no magistério

'aviva' meinore
Falar em público é um desafio superável
Verbalizar uma idéia com clareza e concisão em reuniões de trabalhopodeparecer um desafio para as pessoas
que, no cotidiano, precisam transmitir coordenadas e decisões ou definir metas. Para muitos, falar em
público ou mesmo para os companheiros do setor, é uma tarefa complicada. Mas por que é tão dfícil expor

os nossos pontos de vista com clareza? Os servidores Manoel Viana
Correia, psicólogo da Assessoria de Planejamento Estratégico, e
Elcio Costa Moreira, assessor de Projetos Especiais da Escola do
Legislativo, falam sobre como lidar com essa questão e dão dicas
para organizar o discurso e adequá-lo às necessidades do receptor
da mensagem.

Processo de comunicação
exige liberdade

•Joel Viana Correia:
simplicidade é o diferencial ara Manoel Correia, o primeiro passo para

um bom processo comunicativo é a liber-
relações interpessoais e grupais. 'A descoberta
das dificuldades internas é a fonte nara a melhoria.

dade de produzir e expressar uma idéia. O co-

nhecimento do grupo é outro elemento impor-

tante para uma comunicação adequada e asserdva,

O desenvolvimento é de dentro para fora", afir-

ma. No caso de ser percebida uma raiz psicológi-

cada dificuldade, ele lembra que há vários tipos
na opinião do servidor 'Além de saber com quem de terapias. Quando há a percepção de que a fala

estamos falando, precisamos ser simples, pois a
simplicidade é o grande diferencial na capacidade

de expressão", aponta. O psicólogo lembra que,

não está sendo eficiente, o expositor precisa ser

franco e perguntar como está indo o seu desem-
penho. "Isso deve ser feito com clareza, para que

para que as reuniões se transformem em diálo-	o autoritarismo não condicione a resposta dos
gos proveitosos, os interlocutores precisam es-

tarno mesmo nível, ou seja, sentirem-se respei-

tados e co-participantes do processo comunicati-

participantes, levando a resultados construtivos",
aconselha.

Outra alternativa apresentada por Manoel é
vo. "Decisões unilaterais são desrespeitosas e	negociar a dinâmica dos trabalhos com os partici-
afetam a eficácia da comunicação-por criar rejei-

ções", ressalta.
pantes da reunião ou da equipe. Ele acredita que

esta atitude demonstra respeito pelos colegas e,
Manoel recomenda aos que têm dificuldade conseqüentemente, rompe as barreiras que po-

de conduzir reuniões ou não conseguem ser con-

cisos na transmissão de suas idéias o reconheci-
mento de suas dificuldades. Para ele, este é o
primeiro passo para melhorar o desempenho nas

dem vir a surgir, devido a resistências que algumas

pessoas têm à autoridade. Ajuda ainda a facilitar a
exposição das idéias de quem coordena os traba-
lhos ou a reunião.

Postura clara facilita diálogo
[cio Moreira acredita que em toda relação,
seja ela particular ou profissional, as pes-

soas devem ser verdadeiras. Ele explica que esta

atitude faz com que a relação seja mais translúcida,
prazerosa e marcada pelo respeito. Para quem

até mesmo transmitirsuas idéias, ele recomenda

assumir a postura de alguém que está junto com

os outros para obter um resultado e nunca'para
transmitir alguma coisa somente. Aspectos fun-

gundo ele, são a clareza e a seqüência dos assun-
tos discutidos.

Élcio sugere, também, que a pessoa se colo-
que no lugar da outra, imagine as dificuldades e
facilidades e atue exatamente nesses pontos.

fato de as pessoas não considerarem esses ele-
mentos", alerta. Ele conta que um fator que o

auxilia na condução de reuniões e encontros é a
experlênda que trouxe do mastério. Essa vivênda

tem dificuldade de organizar o seu discurso, ou	"Muitas vezes a comunicação não é efetiva pelo

damentais para uma boa reunião de trabalho, se-	eu trago comigo e me auxilia muito", afirma.

PARCERIA SETEMBRO/98


