
COVID-19 e 
COMUNICAÇÃO  

• Melhores Comunicações
• por Telefone em tempos de COVID-19 
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Este Recurso
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A resposta ao distanciamento social durante a COVID-19 
levou a um enorme aumento nas comunicações por 
telefone e vídeo, substituindo as conversas presenciais.

Entre os grupos desfavorecidos, a comunicação por 
telefone é muitas vezes possível.
Poucas pessoas foram treinadas para esse tipo de 
prestação de serviço.

Este documento mostra como obter os melhores 
resultados a partir de conversas conduzidas por telefone.



Este recurso
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As estratégias descritas 
melhorarão a prestação de 
serviços por telefone por 
parte da maioria das 
pessoas. Elas são ainda mais 
importantes para certos 
grupos que podem ter 
dificuldades particulares em 
conversas por telefone.
,
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Quem está ouvindo 
um idioma 
desconhecido

Muitas pessoas 
mais velhas

Pessoas que 
fazem parte de 
minorias 
desfavorecidas

Quem anda sempre 
preocupado, mesmo 
antes do vírus

Crianças e adultos 
com problemas 
sociais

Crianças e adultos
com problemas de
atenção



Comunicação por telefone 
atrapalha os sinais visuais
• O distanciamento social referente à COVID-19 

atrapalha as estratégias utilizadas por quem 
utiliza a visão para auxiliar a audição.
• Ligações telefônicas as excluem por 

completo
• Videochamadas restringem informações 

visuais
• Máscaras faciais restringem expressões 

faciais e a leitura labial, além de abafar o 
som
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Problemas com conversas por telefone
As pessoas dependem de sinais visuais 
em níveis diferentes. Estas incluem 
expressões faciais, leitura labial e leitura 
da linguagem corporal

Como esses sinais não estão presentes 
em conversas por telefone, as pessoas 
podem ficar desconfortáveis ao falar 
pelo telefone, exceto com quem elas 
conhecem bem...

Elas podem evitar ou adotar 
minimamente esse recurso, tirando 
pouco proveito das conversas por 
telefone.

6



Sem acompanhar os sinais 
visuais, as palavras 

precisam transmitir mais 
significado em conversas 

por telefone
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Formas de fazer com que as 
palavras faladas sejam melhor 
entendidas
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O Local 
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Deve haver o mínimo possível de ruído de fundo 
onde você estiver.

Se houver ruído de fundo em torno da pessoa 
com quem estiver conversando — sugira que ela 
se desloque para um local mais quieto.

Se assuntos confidenciais forem discutidos — diga 
à pessoa que ninguém mais pode ouvir. Em uma 
videochamada, mostre o espaço em torno de si 
para que a pessoa possa ver que não há ninguém 
que pode ouvir a conversa.



Evite causar embaraço 

• Não pergunte "você entendeu?"

• Não pergunte "eu expliquei isso corretamente 
ou deveria repetir?"

• As pessoas com dificuldades de entender o 
que é dito geralmente passaram por 
experiências de constante humilhação
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A velocidade pode 
destruir o 

entendimento

• Fale mais lentamente no 
telefone.
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Variação da tonalidade

• Utilize mais variação da tonalidade
para dar ênfase a certas palavras ou 
frases importantes.
• O texto sublinhado acima destaca 

visualmente as palavras importantes. 
Dar ênfase à tonalidade faz o mesmo 
com o som.
• Ao utilizar a variação da 

tonalidade, você adiciona uma 
camada de significado ao que diz, 
o que ajuda no entendimento.
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O efeito de palavras faladas em um 
ritmo é quase biológico. Traz conforto e 
ânimo aos seres humanos. 

Robert Pinsky, 1997–2000. Poeta 
laureado dos Estados Unidos



Seja breve.
• Diga apenas o que é necessário —

palavras desnecessárias criam uma 
‘carga cognitiva’ que representa 
um obstáculo para o bom 
entendimento
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Indique mudanças de assunto

Ajuda a preparar 
as pessoas para o 

que vão ouvir

Caso contrário, 
suas suposições 

podem confundi-
las

e enganos acabam 
ocorrendo
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Faça pausas 

• Dentro das sentenças, 
• entre as sentenças e
• entre os falantes, se houver mais de um.
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A pausa dá ao cérebro 
tempo para processar o que 
foi dito
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Preparação 

• Saber o assunto de uma conversa 
ajuda a entendê-la melhor quando 
ocorrer
• Isso prepara as pessoas para o que 

será dito
• E elas podem preparar o que 

querem dizer
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Eu quero falar com você 
sobre os pagamentos.

Eles foram interrompidos 
porque não recebemos 
notícias de você.

Eu quero lhe explicar como 
recuperá-los.

Uma anotação fotografada e enviada por mensagem 
de texto ou e-mail à pessoa antes da ligação
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Adicione sinais visuais 
durante as chamadas 
telefônicas
• Faça uma anotação dos assuntos principais 

discutidos.

• Tire uma foto e envie-a por mensagem de 
texto.
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Pós-aprendizagem

• A pós-aprendizagem permite que alguém 
esclareça seu entendimento do que foi dito. 

• Ela ajuda a confirmar que a pessoa possui um 
entendimento preciso da conversa.

• Isso também evidencia um registro dos 
assuntos principais do que foram tratados, 
caso haja conflitos futuros sobre isso.
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Follow up phone message with 
A text message or email that
summarizes the information 
given or arrangements made

Envie uma mensagem de 
texto ou um e-mail que 
resuma o que foi discutido 
na chamada telefônica
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Exemplo de mensagem 
fotografada e enviada por 
mensagem de texto após a 
conversa telefônica

Você deve escrever 
uma solicitação e 
enviá-la para mim

Pode levar 3 semanas 
antes de alguém lhe 
retornar para dizer o 
que aconteceu

Alguém pode ligar para 
você para fazer mais 
perguntas
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Continuidade por 
vídeo
• Grave um vídeo curto resumindo os 

pontos principais da conversa. 

• A pessoa pode assistir e ouvir novamente 
sem passar pelo embaraço de pedir para 
repetir.

• Ela pode pedir ajuda de outras pessoas 
para entender o que foi dito.
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Idioma mais familiar
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• Comunicar-se com um idioma mais 
familiar é mais importante quando a 
comunicação presencial não é 
possível
• Isso aumenta as chances de conduzir 

uma conversa bem-sucedida
• Utilize intérpretes quando possível
• Utilize a tecnologia para adotar 

intérpretes de forma estratégica
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Utell.online –
compartilhando 
informações com 
facilidade
• Um app online desenvolvido pelo 

Damien que permite o envio de dois 
vídeos curtos.
• Por exemplo, 
• 1) um vídeo de você resumindo o que 

foi dito em uma chamada telefônica
• 2) um intérprete traduzindo o que foi 

dito

• Isso pode ser enviado por mensagem 
como uma URL
• Acesse https://utell.online ou digite

Você cria 
um vídeo 
curto

Vídeo do intérprete 
com a tradução do 
que você disse
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utel.online
no seu navegador 

https://utell.online/


Você já está ocupado, por 
que fazer mais?

• Porque isso gera melhores resultados na comunicação
• Principalmente para quem é geralmente desfavorecido ao se comunicar por 

telefone

• Ele poupa tempo e problemas no futuro que podem ser causados 
por equívocos
• Múltiplas chamadas, falta de envolvimento ou reclamações podem acabar 

exigindo mais tempo e esforço do que uma comunicação melhor prévia.

‘É melhor prevenir do que remediar’ – consertar as coisas com 
antecedência o poupará de mais trabalho para consertá-las no futuro.
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https://en.wikipedia.org/wiki/Sewing
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Compartilhe com o mundo 
para agir localmente

• Este recurso foi criado pela Phoenix Consulting, 
uma pequena empresa dedicada a superar as 
desvantagens na comunicação vivenciadas por 
indígenas australianos. Nós acreditamos que o 
compartilhamento global de conhecimento é 
necessário para encarar esse desafio comum 
da humanidade.  

24

Para mais informações, entre em contato em inglês pelo e-
mail
officeatphoenix@gmail.com ou acesse
http://www.phoenixtraining.online/ ou 
www.lookafterkidsears.com.au

Ou mande um e-mail 
se quiser receber 
atualizações dos 

recursos

http://gmail.com
http://www.phoenixtraining.online/
http://www.lookafterkidsears.com.au/cms/


O Dr. Damien Howard é psicólogo e se 
especializou em problemas de 
comunicação para grupos 
desfavorecidos. 

A Sra. Jody Barney é consultora de 
comunidades de indígenas surdos e 
especialista em comunicação visual

A Ann Carmody é fonoaudióloga e 
especialista em comunicações verbais.

Este recurso foi desenvolvido por



Traduzido por 
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Régis Zangirolami
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Eu não entendi isso, 
você poderia repetir?
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