ALEX FREIRE

FALANDO EM PÚBLICO

SEM MEDO

Você sabe o que é Glossofobia?
Glossofobia
(do
grego:
glōssa
(γλῶσσα), "língua" + fobos (φόβος),
"medo" ou "temor") é o medo de falar
em público. Muitas pessoas apenas
possuem esta fobia, enquanto outras
podem também ter sociofobia. O medo
de palco pode ser um sintoma
de glossofobia.

Se você tem Glossofobia, chegou a
hora de superar este grande problema.

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Todas as técnicas aqui apresentadas foram adquiridas e
testadas por mais de 13 (treze) anos, nos quais estudei teatro
e ministrei aulas dessa arte, como, também, exerci a profissão
de advogado.
Falar bem em público não se trata de um dom, mas de
prática.
O seu aproveitamento nesse curso será proporcional ao seu
desempenho nos estudos, à assimilação das dicas, à
utilização dos exercícios propostos e à prática diária.
Inseri nesse curso, a experiência de anos ajudando pessoas a
se expressarem melhor e sem medo.

SOBRE O AUTOR
Meu nome é Alex Freire, nascido no interior de Alagoas, em
1977. Fui o penúltimo filho de cinco. Minha família, muito
humilde, sempre teve que trabalhar muito para sobreviver.
Quando criança já trabalhei na roça. Por mais que tenha
vivido uma infância pobre, tenho doces lembranças do
passado. Momentos que levarei para vida toda.
Apesar de uma infância humilde, porém feliz, com muitas
brincadeiras e liberdade, nunca me conformei com minha
situação econômica. Minha mãe sempre falava: “Você tem
espírito de rico.” De fato ela tinha razão. (risos e saudades de
um tempo muito peculiar)
Aos doze anos de idade minha família tomou rumo para a
capital de Alagoas, Maceió. Vi aí uma possibilidade de
crescimento. A mudança, inicialmente, foi feliz, todavia, o que
restaria para um garoto inocente e sem experiência numa
cidade grande?
Minha maior dificuldade foi vencer meus medos. Tinha medo
de tudo, inclusive de pessoas. Eu era monossilábico ao falar e
não conseguia me expressar igual aos amigos descolados da
capital.
Aos dezoito anos resolvi fazer teatro para vencer minha
timidez. Três anos depois estava em cena com um monólogo
(espetáculo de teatro onde o ator atua só no palco).

Em pouco tempo fui indicado como melhor ator adulto de
Alagoas e recebi o prêmio de melhor ator infantil no mesmo
ano, 1997.
Desde então, não parei mais. Comecei a ministrar aula de
teatro. Resolvi, também, cursar Direito. E quem sempre
apresentava os trabalhos para a turma? Pois é. Tornei-me
referência entre meus amigos de turma quando a questão
era palestrar. Muitas vezes de improviso.
Ao terminar o curso de Direito comecei a estudar para
concurso público, sendo nomeado em cinco: um municipal,
um estadual e três federais. Atualmente sou servidor
público, analista do Tribunal de Justiça de Pernambuco e
tenho uma vida tranquila.
Entretanto, a necessidade de comunicação falou mais alto e
estou aqui, novamente, colocando em prática tudo que
aprendi ao longo da vida.
Tenho verdadeiro amor em trocar experiências com outras
pessoas. Gosto de passar ensinamentos e de ver outras
pessoas progredir. Preciso estar sempre criando, dialogando,
evoluindo.
Necessito me comunicar. Não qualquer
comunicação, tem que ser algo construtivo.
Fico muito feliz em poder dividir o que aprendi com vocês.
ESTE pequeno resumo autobiográfico é muito pouco, diante
da vastidão de experiências vividas. Algumas boas, outras
nem tanto, mas todas de grande aprendizado.

COMO USAR ESTE LIVRO
Seu aprendizado e desenvolvimento é diretamente proporcional ao foco e à
imersão no que você quer aprender. Isso não vale só para ter uma boa
oratória, mas para qualquer coisa que você decida se aperfeiçoar. Como
sempre digo e oriento: DISPERSÃO É DESPERDÍCIO .
Aqui estarão contidas técnicas importantes para que o leitor possa melhorar
sua perfomance em público, todavia, caberá a cada um buscar recursos
intrínsecos para desenvolver seu potencial, usando como base as técnicas
aqui apresentadas.
Este livro será o seu guia, mas apenas ler e não praticar, dificilmente surtirá
algum efeito real no seu desenvolvimento pessoal.
Você precisará ter controle sobre sua disciplina durante os estudos e ter
foco.
Para conseguir um bom desempenho na sua oratória, siga corretamente as
instruções desse e-book.
Diante disso, gostaria de passar algumas dicas para melhor aproveitamento
desse conteúdo:

1.

Estabeleça um tempo no seu dia para ler e praticar as sugestões desse
livro. Sugiro uma hora por dia;

2.

Busque um local apropriado, onde não tenha interferência de outras
pessoas. Isso poderá inibir você na prática dos exercícios;

3.

Leia com atenção: observe atentamente cada técnica apresentada.
Serão textos pequenos, porém, de fundamental importância para seu
desenvolvimento prático. Leia e releia até fixar;

4.

Pratique os exercícios: ler e não praticar é como descascar uma fruta
saborosa e não comer. Não irá alimentar sua fome. Lembre-se da velha
frase clichê: A PRÁTICA LEVA À PERFEIÇÃO;
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INTRODUÇÃO
Não importa se será a primeira ou a milésima vez que você falará em
público, muito menos se a lista de palestrante inclui personalidades
que se destacam na oratória ou se a única pessoa a falar será você,
bem preparado ou não, todos os fatos se resumem a isto: falar
publicamente é algo assustador.
Portanto, como lidar com os ataques de pânico e ser um orador
confiante? O melhor caminho é a experiência. No entanto, sempre
haverá técnicas que podem colaborar para que você seja um bom
palestrante e consiga a atenção e o respeito de seus ouvintes.
E o que é ser um bom orador?
Um bom orador é aquele que consegue aliar três pontos essenciais:
objetividade, clareza e motivação.
Tendo como base conteúdos de qualidade, o bom orador cria conexão
com os ouvintes, despertando o interesse pelo discurso e conduzindoos ao entendimento da mensagem transmitida.
Ser um bom orador é um desafio que requer empenho e disciplina.
A orientação mais assertiva para você vencer o desafio e ser um bom
orador é: invista em PREPARAÇÃO e em PRÁTICA.
A boa oratória não é um talento nato. Ela pode ser conquistada com
planejamento, treino intenso e muita repetição.
É o resultado que você constrói com trabalho e dedicação.
Está pronto para quebrar barreiras?
Então, vamos começar!
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CAPÍTULO I

COORDENANDO
CONTEÚDO E
FORMA
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CONTEÚDO E FORMA

Duas características devem ser bem elaboradas para ter um resultado
desejado: CONTEÚDO e FORMA.
Impossível você garantir um conteúdo de qualidade daquilo que não
conhece.
Domine o tema que deseja abordar na palestra.

Crie um conteúdo que atenda às expectativas de seus ouvintes.
Lembre-se: as pessoas vão escutar você para adquirirem mais
conhecimento e expandirem horizontes. Ofereça o máximo de
conteúdo para que elas saiam satisfeitas.
Para ser um ótimo orador, você precisará planejar bem a forma de
exposição do conteúdo. A fala deve ter começo, meio e fim; seguindo
uma ordenação lógica do raciocínio.
Seu objetivo é guiar seus ouvintes no acompanhamento dessa
sequência lógica de pensamentos; chegando gradualmente ao
entendimento do assunto abordado.
Este entendimento gradual prende a atenção dos ouvintes e conquista
a simpatia de imediato. Esta conquista quebra as resistências do
público e ajuda na construção da tão desejada credibilidade,
potencializando a compreensão dos temas propostos.
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TEMA

Desenvolva temas relevantes e adequados aos interesses e às
expectativas do seu público. É preciso direcioná-los aos seus ouvintes;
assim você demonstrará que conhece as suas necessidades,
conquistando respeito e confiança.
Essa confiança conduz à credibilidade, fator fundamental para
construção de um exímio orador.

Domínio do conteúdo é crucial, mas não é suficiente para ser um bom
palestrante.
Certa vez, ao fazer minha primeira pós-graduação, me deparei com
alguns professores que, visivelmente, tinham notório conhecimento
sobre o assunto, mas se perdiam na forma de repassar o conteúdo.
Você perceberá, no decorrer desse livro, caro leitor, que, para ser um
bom orador, será necessário reunir diversas técnicas, as quais se
complementam para o surgimento de um grande palestrante.
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LINGUAGEM

A linguagem utilizada deverá ser composta por um vocabulário amplo e
adequado, sempre associado ao contexto abordado e aos ouvintes.
A fala deve seguir um ritmo cuidadosamente estudado, para você dar
as ênfases e as pausas corretas que contribuam para conectar seu
público ao seu conteúdo e levá-los ao entendimento indispensável dos
assuntos que você deseja transmitir.

Agregada a isso, a linguagem não-verbal é um fator muito importante
que não poderá ser esquecida. Sua postura corporal, seus movimentos,
sua expressão facial, seus gestos, todos deverão ser sempre
observados e analisados por você.
Falaremos sobre a linguagem não-verbal em tema específico.
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CONHEÇA SEU PÚBLICO

Conhecer o público é de extrema importância para que você possa
direcionar sua palestra.
É eficaz saber o quanto puder dos conhecimentos de seu público. Ter
ideia da idade, dos interesses, do nível educacional fará você ter mais
segurança ao ministrar o conteúdo, direcionando-o ao objetivo de seus
ouvintes.

Com essas informações você poderá ter uma ideia quanto ao que eles
querem com seu discurso, isso o ajudará a se preparar de maneira mais
eficiente.
Imagine que você foi convidado para ministrar uma palestra para um
grupo de advogados e outra para estudantes do ensino médio. Cada
público terá sua peculiaridade.
A forma como você conduzirá sua palestra deverá atender aos anseios
dos seus ouvintes. Ou seja, para a classe de advogados sua oratória
deverá ser mais formal, com conteúdo mais sério e relevante
atendendo às necessidades profissionais da área de Direito ou pessoal
de um advogado. Todavia, se sua palestra for conduzida para um grupo
de estudante do ensino médio, adolescentes, você não poderá usar a
mesma forma ou conteúdo. Poderá até utilizar o mesmo tema, porém,
sua apresentação deverá ter um formato diferente, devendo haver
uma identificação com seu público alvo.
De outra forma, o desinteresse pelo seu conteúdo será imediato.
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CAPÍTULO II

ERROS
COMETIDOS AO
FALAR EM
PÚBLICO
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INICIAR A PALESTRA SEM ENERGIA

Um bom palestrante determina, já de início, o tom de sua palestra.
Dessa forma, é primordial que o orador inicie seu trabalho com
entusiasmo e força. Assim, terá mais credibilidade e respeito dos seus
ouvintes.
Nunca inicie uma palestra com medo, retraído ou pedindo desculpas
por qualquer imprevisto.

“Chegue chegando!”
Se alguém precisar se desculpar por qualquer inconveniência, que seja
outra pessoa, não você.
Nada mais frustrante para um ouvinte que ter uma primeira impressão
negativa do palestrante.
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TER UMA DICÇÃO RUIM
Enquanto a linguagem está diretamente ligada ao desenvolvimento
cognitivo da fala, a dicção é como o lado mecânico da coisa. Problemas
nessa área, em geral, tem solução.
Muitas pessoas possuem dificuldades em pronunciar as palavras
corretamente. São vários os problemas: língua presa; fala apressada;
exclusão de sílabas ou letras, gagueira, dentre outros. Um grave erro
em falar em público é não trabalhar a dicção para que sua fala se
torne compreensível.

O que é dicção vocal?
A dicção é a pronúncia do som das palavras, das sílabas e das letras na
fala. A fala de qualidade contempla uma dicção clara, precisa e
completa. A boa dicção é um hábito, que se adquire com preparo e
treino.
Na maioria dos casos a dicção poderá ser melhorada mediante técnicas
vocais realizadas diariamente. Todavia, em alguns casos específicos,
necessitará da ajuda de um profissional na área de fonodiologia.
Mais à frente daremos dicas de como melhorar a dicção, com
exercícios práticos, inclusive.
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NÃO TER UMA BOA EXPRESSÃO VOCAL
A expressão vocal está diretamente ligada à intensidade do som que
você emite.
Outro grande erro é não trabalhar a expressão vocal de forma que
sua mensagem seja audível. Algumas pessoas falam “pra dentro”,
parecendo um sussurro, impossibilitando a compreensão de seu
conteúdo, pelos ouvintes. Falar gritando também é outro erro crucial,
pois cria irritabilidade em quem está ouvindo.
A altura e o timbre corretos são essenciais para que o interlocutor
possa entender com clareza o conteúdo que você estiver ministrando.
Assim como a dicção, em alguns casos, a expressão vocal deverá ser
trabalhada com um profissional.
Quanto maior sua expressão vocal e mais diversificado seu timbre,
melhores nuances você poderá dar a sua fala.
A expressão vocal pode ser um grande problema para muita gente,
todavia, com exercícios constantes, é possível melhorar e resolver essa
dificuldade.
Será preciso seguir com rigor os exercícios ao final do livro.
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NÃO TER DOMÍNIO DO SEU CORPO
A expressão corporal é, certamente, o modo mais primitivo de
comunicação. As expressões faciais e os gestos de um indivíduo podem
dizer tanto quanto suas palavras.
A linguagem corporal está ligada à comunicação não-verbal.
Compreende principalmente gestos, postura, expressões faciais,
movimento dos olhos, além do contato direto entre palestrante e
ouvinte.
Em determinadas espécies ou grupos, a linguagem gestual define um
identificador de comportamento peculiar. É como se houvesse outro
idioma paralelo, não exprimido por palavras, mas, sim, por sinais,
gestos e expressões que são utilizados para comunicar, destacar ou
elucidar a mensagem expressa na fala, melhorando, assim, a
comunicação.
Nada mais decepcionante que ir a uma palestra e encontrar o orador
andando como se estivesse carregando cem quilos nas costas. Ou, até
mesmo, mexendo-se exageradamente, ou, ainda, com a mão no bolso
ou de braços cruzados. Falar sempre fazendo careta dá, também, uma
péssima impressão. Tique nervoso repetitivo é algo que precisa ser
trabalhado, com certeza. Erros grandes na expressão corporal.
Para se tornar um exímio palestrante é preciso juntar fala e corpo
como forma de comunicação.
Um bom palestrante tem total domínio sobre sua expressão corporal.
Será possível ter domínio sobre a expressão corporal?
Eu garanto que sim.
Com o treinamento adequado, qualquer pessoa poderá se sair muito
bem nesse quesito.
Teremos várias dicas de como ter uma boa expressão corporal ao final
do livro.
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EXAGERAR NAS PIADAS
Existem oradores que podem ser tachados de “pessoas sem noção”.
Já me retirei de palestras em que o palestrante incorporou um
personagem e tornou-se um palhaço. Senti-me ludibriado, perdendo
meu tempo com bobagens que eu poderia ter acesso pela internet ou
ido diretamente a um show cômico com humorista de verdade.
Evitem, a qualquer custo, o excesso de piadas. Os ouvintes irão a sua
palestra para adquirir conhecimento e aprendizado, e não para um
show de stand up(show humorístico).

Descontrair algumas vezes é fundamental, todavia, o excesso de piadas
pode causar desconforto aos ouvintes. Dará a impressão de que estão
sendo enganados, que estão perdendo seu tempo com um palestrante
que usa a comédia como forma de enrolação.
O público quer conteúdo.
Outro fator não menos grave é o fato de determinados palestrantes
usarem piadas pejorativas ou preconceituosas, causando até
constrangimento a algumas pessoas presentes.
Seja um palestrante leve, divertido, mas na medida certa.
Dê preferência a piadas que tenham a ver com sua palestra. Não fuja
do tema, salvo se for estritamente necessário.
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DESCONTROLE EMOCIONAL
Não perca o controle emocional.
Faz-se importante deixar claro que, essa habilidade de controlar suas
emoções não significa ignorar tudo aquilo que lhe atinge, muito pelo
contrário. O controle emocional é a aptidão de lidar com esses
sentimentos de forma madura e sensata, utilizando desse recurso para
melhorar sua relação com as pessoas.
Haverá algum momento em que alguém tentará testar você. Algum
ouvinte irá buscar desacreditá-lo. Nessa hora, será preciso paciência e
sensatez.
Quando alguém, seja palestrando ou até na vida pessoal, demonstra
desequilíbrio emocional, perde a credibilidade e o respeito das
pessoas.
Muitos são os exemplos que podemos identificar quando analisamos
as pessoas bem sucedidas. Elas demonstram uma caraterística que as
define como estáveis. Perante a adversidade mantêm o foco nos
objetivos propostos, quando a grande maioria se desestabilizaria. Elas
seguem em frente, enfrentando os grandes obstáculos que encontram
pelo caminho.
Seja seguro em suas emoções.
Medite constantemente e perceba a mudança que isso fará em sua
vida pessoal e profissional.
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CONFIAR SÓ NA MEMÓRIA
Quem nunca teve o que chamamos de “branco” em uma
apresentação?
Um orador precavido não confia apenas em sua memória. Ele se
prepara para os possíveis esquecimentos na hora da palestra.
Dessa forma, faça um roteiro e deixe sempre à vista.
Não se sinta inibido de olhar sempre que ocorrer o temível “branco”.
Brinque com isso. Aproveite para descontrair com seu público. Não há
problema em demonstrar uma falha. Isso fará com que os ouvintes
apreciem sua humildade.
Em caso de esquecimento, e você esteja sem seu roteiro, improvise,
tome uma água, converse com o público, enquanto o assunto não
retorna a sua mente.
De qualquer forma, ter um roteiro te trará mais segurança e
tranquilidade.
Atenção: NUNCA LEIA SUAS FALAS.
Não há nada pior numa apresentação quando o orador apenas lê seu
conteúdo.
Sinceramente, eu levanto e vou embora.

25

NÃO ENCARAR SEUS OUVINTES
Um dos fatores que, particularmente, me faz perder a vontade de
assistir a uma palestra ou até mesmo conversar com alguém é a falta
de olho no olho.
Fui a um workshop, recentemente, no qual a palestrante tinha
dificuldades de encarar o público.
Ela sempre olhava para lugares onde não tinha ninguém, inclusive
para o teto. Isso me fazia perder totalmente o foco no seu conteúdo.
Encare seu interlocutor, olhe nos olhos dos ouvintes. Isso fará com que
sua apresentação se torne mais forte e confiável. Demonstrará mais
força e poder de convencimento.
Leve essa dica para sua vida pessoal.
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FALAR O TEMPO INTEIRO DE SI MESMO
É o que eu chamo de palestrante narcisista.
Alguns palestrantes possuem o ego tão elevado que só sabem falar
de si mesmos. Parece que a palestra é sobre ele e somente ele.
É maçante ouvir alguém se gabar de suas qualidades ou falar de suas
dificuldades o tempo inteiro.
Não importa se isso vá colaborar para entendimento do conteúdo. Use
exemplo de outras pessoas, ou até mesmo seus exemplos sendo em
terceira pessoa.
Não use o palco como divã.
Se um palestrante tem problema de baixa estima deverá buscar o
tratamento adequado.
Lembrem-se: ser forte e convincente não tem a ver com o ato de se
gabar e querer o reconhecimento pelos seus atos.
Seja humilde. Isso não fará que seus ouvintes menosprezem seu valor.
Porém é bom ressaltar que humildade não significa mendigar atenção
e reconhecimento. Saiba diferenciar uma coisa da outra.
Ser humilde é simplesmente não ser egocêntrico e não desejar ser
ovacionado pelos seus atos.
Seu valor se provará por si só.
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FALAR DIFÍCIL
Alguns palestrantes acreditam que usar palavras pouco habituais e
desconhecidas elevará o nível de sua palestra.
Puro engano.
Para você se tornar um bom orador é necessário ser compreendido.
Mesmo com um público mais exigente e intelectualmente avançado,
seja moderado em suas palavras.
Faça-se compreender.
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VÍCIOS DE LINGUAGEM
É uma verdadeira tortura se deparar com palestrante que tem vício de
linguagem, que exageram nos: NÉ; VIU; TÁ; OK; CERTO; etc.
Cuidado com essa repetição de palavras desnecessárias.
Quando eu cursava Direito, tinha um grande amigo que, apesar de ter
um excelente conteúdo e presença de palco, possuía este grande
defeito.
Ele repetia a expressão “NÉ”, em todos os finais de frase. Era um
tormento.
Ninguém conseguia se concentrar em seu conteúdo. Ficávamos sempre
esperando o próximo “NÉ”.
A melhor forma de acabar com este vício é gravar suas palestras e ouvilas em seguida.
Um hábito fácil de ser resolvido. Escute-se.
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ESTOURAR O TEMPO DA SUA
APRESENTAÇÃO
É simplesmente deselegante ultrapassar o tempo previsto para sua
palestra, ainda mais se houver outros palestrantes no evento, além
de você.
As pessoas têm compromissos e horários a cumprir.
Use o tempo de forma correta.
Utilize as técnicas anteriormente mencionadas no capítulo I.
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PAUSAS EXCESSIVAS
Evite dar pausas longas na sua fala.
Quem nunca teve um professor que era enfadonho?
Pausas longas deixam a apresentação monótona, entediante,
verdadeiramente chata.
Busque ter energia ao falar. Não deixe espaços para cochilos rápidos
dos seus ouvintes.
Um bom palestrante empolga, desperta, contagia.
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LINEARIDADE NA FALA
É um problema tão sério quanto as pausas excessivas.
Expressar-se de forma linear é não ter nuances em suas falas.
Tem orador que impõe apenas um único tom de voz, fazendo uma
verdadeira tortura com seus ouvintes.
Inúmeras vezes já deixei palestras por não ter condições de me manter
acordado, diante da falta de preparo do palestrante.
Essa dificuldade poderá ser resolvida com leituras de textos, livros,
peças de teatro em voz alta.
Selecione um texto jornalístico, por exemplo, e sublinhe as palavras
que merecem maior destaque.
Leia o texto em voz alta e dê ênfase nas palavras destacadas.
Com a frequência desse exercício sua palestra se tornará muito
interessante de ser ouvida.
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CAPÍTULO III

APERFEIÇOANDO
SUA
ORATÓRIA
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CHEGUE CHEGANDO
Essa expressão tem vários sentidos, todavia, o objetivo de ela intitular
este tema é para deixar claro que um orador já deve entrar motivado,
estabelecendo o ritmo da sua palestra.
Não estou aqui dizendo que você precise chegar gritando e fazendo
acrobacias. Longe disso, estou me referindo a entusiasmo.
Mostre que você chegou para dominar aquele espaço, que a palestra
é sua, e que você está seguro para ministrá-la.
Um bom orador já conquista seus ouvintes nos primeiros cinco
minutos.
Se não houver empatia nesse tempo, será muito difícil uma conquista
posterior.
Obviamente isso não é regra. Tem pessoas que só começam a se sentir
mais seguras depois de um tempo, porém, estou me referindo a
grandes oradores. Esses já agradam nos primeiros minutos.
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SINTETIZE SEU CONTEÚDO
Lembre-se de que “menos é mais” sempre.
Não converse excessivamente sobre um assunto, evitando o exagero
de detalhes. Opte sempre por passar suas informações de modo claro
e objetivo.
Acaso você seja chamado para ministrar uma palestra longa, se
organize. Não seja repetitivo e nem alongue os temas para ganhar
tempo. Isso tornará sua palestra fraca e seus ouvintes perceberão que
você estará apenas “enchendo linguiça”.
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TRAGA NOVIDADES
Ofereça para o público mais do que eles esperam de você.
Conte histórias interessantes e motivadoras relacionadas ao tema;
apresente o depoimento de alguém; relacione o seu tema com algum
fato da história; surpreenda seus ouvintes com alguma novidade e com
algo relevante ao conteúdo proposto.
Dessa forma, as pessoas serão surpreendidas e sentirão que ter ouvido
você valeu todo tempo e dinheiro investido, e irão embora com
sentimento de ter aprendido algo valioso através de seu conteúdo.
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ENFATIZE O QUE IMPORTA
Se você quer que uma determinada mensagem seja melhor
compreendida em sua palestra, repita-a de forma variada.
Uma boa dica é aumentar o tom, criar uma pausa antes de repetir ou
até desacelerar, o importante é deixar bem claro para seu público que
aquilo é importante e que eles devem prestar atenção.
Ao mesmo tempo, faz com que aquele ouvinte que esteja disperso
volte a ficar atento.
Existem formas de destacar o texto na fala e uma das principais, por
exemplo, é baixar o tom de voz, levantando-o em seguida.
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ESTABELEÇA UM TEMPO PARA DÚVIDAS
AO FINAL DE SUA PALESTRA
Quando iniciar sua palestra informe seus ouvintes que, ao final, você
abrirá espaço para questionamentos.
Isso fará diminuir a quantidade de interrupções.
Todavia, se houver dúvidas durante sua apresentação, responda com
segurança, sanando-as e, em seguida, reforce, dizendo: “Se restar mais
dúvidas ao final terei o prazer de saná-las.” E siga sua palestra.
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CONTE HISTÓRIAS EMOCIONANTES
É corriqueiro ver oradores contando histórias engraçadas, de situações
embaraçosas pelas quais passaram. A narração de fatos vividos, de
gafes, de situações até constrangedora é uma das técnicas de oratória
mais conhecidas, e serve para criar uma conexão com o público.
No entanto, outra forma de criar envolvimento é contar histórias
emocionantes de pessoas que enfrentaram dificuldades, mas que, no
fim, tiveram um final feliz.
Preste bastante atenção: NÃO EXAGERE.
Saiba ter limites em suas histórias. Limites de tempo, de drama e de
comédia. Tudo na medida certa.
E como ter este discernimento?
Veja grandes palestrantes em ação. Assista seus vídeos, suas palestras,
de forma analítica e aprenda o “time” de cada coisa.
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CRIE PLANOS ALTERNATIVOS
Por mais organizado que seja o evento, imprevistos podem acontecer.
Não se desespere. Tenha sempre cartas na manga.
Imagine que sua apresentação necessita de power point, e, na hora de
começar a palestra, bummmm, deu pane no equipamento, o arquivo
não abre, ou faltou energia.
Se você não for um exime palestrante e poder segurar seu público só
com a força das palavras e, ainda, não souber decorado todo o roteiro
da sua palestra, tudo vai por água abaixo.
Dessa forma, aconselho a você ter um plano B.

Leve material impresso, leve o roteiro, como falamos anteriormente.
Não esqueça de estar com seu notebook carregado e pronto para te
dar o suporte necessário.
Um bom palestrante sempre tem cartas na manga.
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CUIDADO COM MICROFONES
Alguns palestrantes acreditam que quanto mais gritarem, quanto mais
rolarem no chão, espernearem, estarão conquistando seu público.
Isso não é verdade.
Tenha classe, saiba se comportar diante de seu público.
E tenha muito cuidado para não falar alto no microfone, ou fazer
barulhos que incomodem os ouvintes.
É preciso entender que usar um microfone requer técnica. É preciso
testar antes o volume vocal, a amplitude da fala, a qualidade do som.
Quem nunca assistiu a uma apresentação e saiu com os ouvidos
doloridos de tanto ouvir gritos do palestrante, ou, até mesmo, ruídos
desconfortáveis aos ouvidos?
Quando isso acontece os ouvintes ficam ansiosos para a finalização do
conteúdo.
Natural para qualquer pessoa: quando algo incomoda, a gente quer
que termine logo.
Então, seja cauteloso ao usar um microfone.
Se possível, realize testes antes da apresentação.
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CUIDE DE SUA IMAGEM
Todos conhecemos o ditado: “ A PRIMEIRA IMAGEM É A QUE FICA”
É de fundamental importância o palestrante ter uma boa aparência e
se vestir de acordo com o tipo de palestra.
Inadmissível um palestrante fazer uma apresentação para um grupo de
empresários usando calça jeans e camiseta regata.
Vista-se de acordo com a ocasião.
Se seu público for mais jovem, utilize roupas mais descontraídas,
porém, sempre alinhadas.

Esteja sempre com cabelo e barba bem feitas, unhas bem cuidadas e
com hálito sempre agradável.
Provavelmente muitos ouvintes irão querer conversar e se aproximar
de você. Esteja sempre bem perfumado.
Parecem óbvios esses conselhos, mas já participei de palestras nas
quais os palestrantes, ao final, estavam maltrapilhos e com odor
questionável.

As pessoas precisam admirar você não só pelo seu conteúdo, mas,
também, pelo seu desenvolvimento pessoal.
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CONCLUA COM ENTUSIASMO
A conclusão é tão importante quanto a introdução.
Busque terminar sua palestra com entusiasmo.
Não use frases tristes ou de pouca energia, tais como: “finalmente
acabou”; “fico por aqui”; “espero que tenham gostado”. Etc
Seja um encorajador.
Termine com uma frase de efeito, uma citação ou uma pequena estória
que faça com que os ouvintes saiam motivados. Afinal, todos foram
ouvir você na esperança de agregar algo mais em suas vidas.

Conclua com alegria e satisfação, e sempre elogie seus ouvintes,
agradecendo pela participação.
Crie vínculo, usando sempre frases de reencontros do tipo: “espero vêlos em breve!”
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CAPÍTULO IV

DICAS QUE
VALEM OURO
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VOZ E POSTURA
Voz
Tom firme, seguro, confiante, modulado e calmo.
Postura
Linguagem corporal descontraída e relaxada com movimentos abertos.
Postura natural, bem posicionada, autoconfiante, corpo ereto.
Olhar firme e bem distribuído.
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PODER DE ARGUMENTAÇÃO
Argumentação
Um bom orador sabe argumentar. Isso facilita no convencimento e na
conquista do respeito de seus ouvintes.
Falar bem e saber argumentar são quesitos fundamentais nos
profissionais de hoje e podem ser aprendidos e aperfeiçoados através
de estudo e de prática.
Desenvolva suas habilidades argumentativas e garanta boas relações
profissionalmente, obtendo metas de modo cooperativo e construtivo
sem gerar conflitos.
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COMUNICAÇÃO CONGRUENTE
A comunicação congruente é aquela em que corpo, voz e fala
transmitem a mesma ideia. Para se comunicar dessa forma, o
apresentador deve tomar alguns cuidados e evitar as seguintes
barreiras:
1- Barreiras corporais
Gestos inapropriados como: colocar a mão no bolso, ajeitar
excessivamente suas vestimentas, coçar o nariz demasiadamente,
ajeitar o cabelo de forma contínua, manipular objetos que não fazem
parte do contexto (como por exemplo ficar balançando garrafas de
água, copos, canetas, ou qualquer outro objeto que chame a atenção
de seus ouvintes).
2- Barreiras verbais
Vícios de linguagem como: “né”, “tá”, “então”, “certo”, “viu”, “ok”,
“entende”. Linguagem inadequada com palavras de baixo calão, uso de
gírias e termos técnicos desconhecidos pelos ouvintes.
Essas barreiras, muitas vezes, são imperceptíveis ao apresentador.
Assim, o treino diante do espelho e a filmagem da apresentação se
tornam estratégias valiosas para o aperfeiçoamento do palestrante.
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PARTICIPANTES DIFÍCEIS
Durante as apresentações, muitas vezes, o orador se depara com
participantes hostis.
Como lidar com essas pessoas?
Mantenha-se tranquilo, procure agir com sabedoria, sem demonstrar
reações emocionais extremas. Os ouvintes valorizam o orador quando
percebem que este os respeita, compreende, demonstra sinceridade e
senso de justiça, sem perder o controle da situação.
Evite demonstrar comportamento de superioridade em relação aos
ouvintes; mantenha postura serena. É importante focar a atenção nas
palavras que serão utilizadas e demostrar firmeza, com o objetivo de
transmitir credibilidade.
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O OLHAR
Um das características não verbais fundamentais durante uma
apresentação em público é o contato visual.
Olhar disperso pode transmitir uma imagem de nervosismo,
insegurança ou até mesmo de desconhecimento do assunto. Outro
erro é olhar fixamente para somente uma pessoa, o que pode causar
constrangimentos.
É importante olhar igualmente para todos os presentes, de forma
natural e interativa. Dessa forma, além de chamar e manter a atenção
dos participantes, o palestrante conseguirá verificar a reação da plateia
e obter um feedback sobre o rumo da exposição.
Pergunte-se sempre: “Consigo ver a plateia?”
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HÁBITOS PREJUDICIAIS PARA VOZ
Alguns hábitos são prejudiciais para a voz e devem ser evitados,
principalmente nas situações em que as pessoas precisam falar por
tempo prolongado, como durante uma apresentação em público.
Saiba o que deve ser evitado para manter a voz saudável:
- Ambientes com ar condicionado muito forte ou sujo;
- Bebidas muito quentes ou muito frias;
- Mudanças bruscas de temperatura;
- Bebidas e alimentos derivados de leite;

- Cigarros;
- Bebidas alcoólicas;
- Pastilhas mentoladas;
- Gritos.
Se tomarmos esses cuidados no dia a dia, evitaremos esforço vocal e
rouquidão.
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HÁBITOS BONS PARA VOZ
É preciso ter cuidados especiais para que nossa voz possa ser saudável
e harmônica. Hábitos de higiene vocal podem ser praticados por
qualquer pessoa. Existem alguns alimentos que podem melhorar a
nossa voz, principalmente em situações em que precisamos falar por
muito tempo.
Aconselho seguir as dicas a seguir e garanta uma voz bonita e bem
cuidada:
- Beba o mínimo de 2 litros de água, diariamente;
- Coma maçã: Essa fruta é rica em pectina, substância que fornece
ação adstringente e auxilia na “limpeza” da laringe e das pregas vocais,
evitando o acúmulo de secreção (pigarro) nessa região.
Além disso, a consistência firme da maçã permite o aquecimento e o
exercício dos músculos da boca durante os movimentos de mordida e
mastigação.
Mas atenção: a maçã não deve ser confundida como “remédio” e
consumida somente em caso de dores de garganta, rouquidão ou
falhas na voz. A fruta deve ser ingerida constantemente e incorporada
no dia a dia para garantir uma voz mais limpa e articulada;

- Beba sucos cítricos;
- Tenha uma boa noite de sono;
- Faça exercícios de aquecimento vocal;
- Faça repouso vocal por pelo menos 5 minutos após uso prolongado
da voz .
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APRESENTAÇÃO DE IMPACTO
Para organizar uma boa apresentação é necessário um bom
planejamento, que vai desde a definição do tema até a demonstração
do conteúdo.
Dessa forma, alguns cuidados devem ser tomados:
1. Escolha das ideias
Opte pelas ideias principais, colocando-as em uma ordem lógica de
apresentação, permitindo uma transição harmônica entre elas.
2. Criação do conteúdo teórico
Organize o que irá falar em cada momento, priorizando as ideias
principais. Seja claro, conciso, objetivo e ordene as ideias. Faça uma
apresentação com introdução, desenvolvimento e conclusão.
3. Utilização do conteúdo visual
Escolha as ferramentas e recursos que serão utilizados, como por
exemplo: Power Point, Prezi, KeyNote, Flip-Chart.
Lembre-se: as informações são melhor absorvidas quando transmitidas
verbalmente e visualmente.
4.Performance do Apresentador
Pratique diversas vezes para adquirir segurança, levando em
consideração a comunicação verbal e não verbal: linguagem, postura,
gestualização, distribuição do olhar. Cronometre seu tempo.
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A IMPORTÂNCIA DA INTRODUÇÃO
A introdução é um dos pontos principais. Caso a mensagem não se
mostre interessante desde os primeiros minutos, dificilmente o público
irá acompanhá-la até o fim. É fundamental captar a atenção desde o
início.
Seguem algumas dicas para realizar uma boa introdução:
1. Cumprimente o público: diga “bom dia/boa tarde”. Se for um
ambiente “novo”, não se esqueça de se apresentar e agradecer os
ouvintes pela presença;
2. Evidencie motivação e preparo: oradores “desestimulados” ou que
evidenciem certo despreparo vão passar uma imagem ruim. Dessa
forma, desde o início, atente-se para seu tom de voz e para suas
expressões faciais. Demonstre ânimo e envolvimento com o assunto;
3. Não menospreze seu conteúdo ou sua performance: não use frases
negativas como: “o assunto é muito difícil”, “não tive tempo de me
preparar”, “vou improvisar”, “desculpem pela bagunça” etc.
4. Seja conciso na introdução: inícios demorados cansam e podem
confundir tanto a plateia quanto o próprio orador. Por isso, seja direto
e deixe claro qual é o objetivo da apresentação.
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RELAXAMENTO E ALONGAMENTO
CERVICAL
Exercícios de alongamento e relaxamento cervical colaboram no
preparo da postura e da voz para apresentações em público. Eles
aliviam a tensão muscular nessa região, ajudando a controlar o
nervosismo e a aquecer a voz.
Siga os exercícios propostos ao final do e-book.
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TENSÃO PRÉ-APRESENTAÇÃO X
CONTROLE DA RESPIRAÇÃO
Uma boa apresentação em público começa com uma boa respiração.
Em momentos de tensão e nervosismo, é comum acelerarmos o ritmo
cardíaco e, consequentemente, da respiração, comprometendo a
clareza da fala. Acontece quando há aumento da adrenalina. Para
muitos isso pode ser prazeroso, mas para quem tem fobia de público, é
um tormento.
Para controlar a ansiedade respire profunda e lentamente alguns
minutos antes da apresentação. Isso irá aliviar a tensão e eliminar o
excesso de adrenalina do organismo. ESTE exercício oxigena o cérebro,
ajuda na concentração e faz com que o apresentador consiga “colocar
as ideias no lugar”.
O controle respiratório deve se manter durante a apresentação para
evitar que a voz saia trêmula e embargada (saiba mais sobre como
controlar nos exercícios a seguir).
Por isso, atente-se à sua forma de respirar e aplique essas dicas. Uma
respiração controlada garante tranquilidade e confiança.
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CONTROLAR O MEDO DE FALAR EM
PÚBLICO
Você sabia que o medo de falar em público só não é mais forte do que
o medo de morrer? Essa foi a conclusão de uma pesquisa realizada
pelo jornal inglês Sunday Times a partir de 3 mil entrevistas.
É perfeitamente comum sentir certo desconforto ao falar diante de um
grupo. Nessa situação, há aumento na liberação de adrenalina, como
sinal de alerta para o organismo. A solução é estar bem preparado e
transformar o nervosismo em energia positiva.
Algumas estratégias podem ajudá-lo a se sentir mais seguro e confiante
para transmitir a mensagem de maneira eficaz:
1. Acalme seus pensamentos e coloque foco na respiração;
2. Faça exercícios simples de relaxamento minutos antes de se
apresentar;
3. Conheça bem o público;
4. Prepare e releia o material da apresentação com antecedência;
5. Grave sua apresentação, ouça e faça mudanças se for preciso;
6. Pense nas perguntas que podem surgir e antecipe as respostas;
7. Ensaie sua apresentação em frente ao espelho;
8. Pratique, pratique, pratique.
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HIGIENE VOCAL
Somos muito dependentes da voz no dia a dia. Engana-se quem
imagina que são só professores, cantores ou atendentes de
telemarketing que a usam como instrumento de trabalho e que, por
isso, são os únicos que devem cuidar desse instrumento tão poderoso.
Sempre passamos por situações em que a voz é usada,
constantemente. Mas só percebemos a importância desse instrumento
de comunicação quando ele é afetado de alguma forma.
A voz bem cuidada se torna muito mais atraente e cativa os ouvintes.
Por isso, é importante adquirir bons hábitos de higiene vocal e
incorporá-los ao dia a dia.
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CONTROLE DA RESPIRAÇÃO
A voz é o som produzido pela vibração das cordas vocais durante a
passagem de ar. Dessa forma, uma boa voz começa com uma boa
respiração.
Descrevo abaixo alguns cuidados que devemos ter no momento de
uma apresentação em público.
Antes da apresentação:
1. Respire profunda e lentamente alguns minutos, para aliviar a
tensão;
2. Inspire pelo nariz profunda e lentamente. Dê uma pausa (6
segundos). Expire pelo nariz, suave e lentamente (de modo mais
prolongado possível);
3. Inspire pelo nariz profunda e lentamente. Dê uma pausa (6
segundos). Expire pela boca emitindo um “A” sonoro.
Durante a apresentação:
1. Evite inspirar exclusivamente pela boca ou pelo nariz. Use as duas
vias, alternadamente;

2. Inspire de forma rápida e silenciosa;
3. Não fale frases muito longas sem respirar entre elas;
4. Não acelere muito o ritmo de fala, para não cansar ou sentir falta
de ar.
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PRONUNCIE BEM AS PALAVRAS
Pronunciar bem as palavras significa expressar-se de modo
compreensível. A pronúncia depende do modo como a voz é
articulada. Durante a fonação, a abertura da boca e a posição da língua
dão forma às palavras e controlam o ritmo e a modulação.
Para que as palavras sejam articuladas claramente, tome os seguintes
cuidados:
1. Não fale depressa;
2. Abra bem a boca, especialmente na pronúncia das vogais;
3. Faça pausas curtas entre frases;
4. Enfatize palavras que mereçam destaque;
5. Pronuncie todos os sons de uma frase (não omita parte das
palavras);
6. Pratique a expressão verbal em frente do espelho.
Pratique gravando suas palestras em casa e depois analise suas falas.
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CONCLUA COM ÊXITO
Alguns palestrantes dão importância somente à condução dos
primeiros minutos da apresentação e se esquecem de que a conclusão
deve ser igualmente empolgante. Bons oradores não deixam o nível de
atenção da audiência cair e conseguem manter o interesse pela
mensagem até o minuto final – mesmo nos assuntos mais densos.
Por isso, prepare a sua conclusão com base nas seguintes etapas:
1. Revisão: é preciso dar sinais aos ouvintes de que a apresentação
está no fim. Por isso, verbalize que está prestes a concluir a ideia e
revise (em tópicos, de forma rápida) os principais pontos que
foram abordados;

2. Fechamento: deixe uma mensagem final que atenda os objetivos
iniciais da apresentação (citados na introdução). Se for o caso,
aponte os próximos passos ou trabalhos futuros;
3. Perguntas: se for pertinente, abra espaço para perguntas. Durante
a preparação da apresentação, antecipe os pontos que podem ser
levantados neste momento e prepare possíveis respostas para
evitar situações desconfortáveis ou delicadas;
4. Despedida: agradeça pela atenção e se despeça. Não finalize com
frases vazias: “É isso”, “Era só o que eu tinha para dizer”, “Não sei
se fui claro, mas termino aqui”, “Meu tempo acabou” etc. Use
palavras de ânimo e otimismo. Tipo: “É com grande prazer que
finalizo essa palestra tão especial e espero vê-los colocando em
prática tudo que foi aprendido. Vocês são ouvintes fantásticos!
Aguardo o feedback de vocês. Até a próxima!” Você poderá
concluir, ainda, com uma citação importante ou uma pequena
estória motivacional. Não se alongue.
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CAPÍTULO V

EXERCÍCIOS
PARA
MELHORAR
SEU
DESEMPENHO
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MELHORE SUA DICÇÃO
A dicção é a pronúncia do som das palavras, das sílabas e das letras na fala. A fala
de qualidade contempla uma dicção clara e precisa. A dicção deve ser educada,
corrigida, tratada e aperfeiçoada.
Melhorar a dicção requer vontade, disciplina e trabalho. A boa dicção é um
hábito, que se adquire com preparo e treino.
Três fatores estão envolvidos na dicção: respiração adequada, aquecimento dos
músculos faciais e aquecimento da língua. Na preparação da boa oratória é
interessante incluir a colaboração técnico-científica do fonoaudiólogo. É preciso
aprender a relaxar, respirar corretamente e articular adequadamente as palavras.
Exercícios de fonoaudiologia para melhorar dicção
Os exercícios de fonoarticulação ajudam a adquirir uma dicção de qualidade.
Conheça alguns exercícios que você pode praticar:
1. Com os dedos apoiados no nariz, vibrar a boca e o nariz.

Emita um som como se fosse de abelha (hummmmmm) por certa de 1 minuto.
Fique 30 segundos em silêncio. Repita o movimento em cinco vezes.
2. Com um pequeno objeto, que pode ser um lápis, colocado atravessado apenas
1 cm dentro da boca, leia frases diversas, rimas e travas-línguas.
Leia num ritmo normal, lento e rápido cada tipo de frase.
Exemplos de :
Frase
“A clareza da comunicação é um fator determinante na conquista da confiança,
que, por sua vez, é fundamental na construção da credibilidade. A credibilidade é
fator essencial do êxito do orador.”
Rima
”De tudo ao meu amor serei atento
Antes, e com tal zelo, e sempre, e tanto
Que mesmo em face do maior encanto
Dele se encante mais meu pensamento.”
Trava-língua

“Joana, a joaninha, enjoada de jantar jiló, jaca e berinjela; resolveu dar um jeito,
foi falar com Juca e pediu sua sugestão. Juca, muito jeitoso, sugeriu ligeirinho:
que tal jambo e jabá?”
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3. Inspire pelo nariz; usando o ar inspirado articule os fonemas “i” e “u”, até esgotar o
folego.
4. Repita o mesmo exercício articulando, na sequência após a inspiração nasal, os
fonemas “i” e “o”; fazendo o mesmo procedimento.
Intercale um e outro exercício por 3 vezes.
5. Vibre intensamente os lábios por cerca de 1 minuto. Descanse. Repita por 3 vezes.
6. Pronuncie as sílabas: Mua – Mué – mue – mui – muó – muo – muu.
Repita por 3 vezes. Fique em silêncio por 30 segundos. Repita 3 vezes.

7. Articule de forma rápida e exagerada as sílabas e letras da seguinte sequência: la a la o – la u. Na sequência: la a – la e – la i.
Repita por 5 vezes consecutivas, após pausa ao final de cada conjunto de sequências.
8. Inspire e expire várias vezes lentamente, pronunciando as consoantes: P B T D G Q.
9. Leia pronunciando pausadamente e exageradamente cada vogal e leia na sequência
a frase correlata:
AI – A gaita do pai de Adelaide está embaixo da caixa.
UI – Fui colher flores ruivas e azuis nos pauis.
AIO – O lacaio do cavalo baio leva o balaio de paio.
OIA – Aribóia via a jibóia que boiava na pitimbóia.
10. Leia pronunciando pausadamente e exageradamente cada consoante e leia na
sequência a frase correlata:
M – O mameluco melancólico meditava e a megera megalocéfala, macabra e
maquiavélica mastigava mostarda na maloca miasmática. Migalhas minguadas de
moagem mitigavam míseras meninas.
R – O rato, ratazana, o ratinho, roeram as rútilas roupas e rasgaram as ricas rendas da
rainha dona urraca de rombarral.
S – Sófocles soluçante ciciou no Senado suaves censuras sobre a insensatez de seus
filhos insensíveis. Suave viração do Sueste passa sussurante sobre sensitivas
silenciosas.
11. Pronuncie o “r” no final das palavras. Cada série de quatro sílabas deve ser
pronunciada numa só expiração, com ligeira parada em cada palavra:
BAR – DAR – LAR - MAR
TER – LER – VER – VIR
QUER – DER – COR – MOR
COR – DOR – FOR - POR
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MELHORE SUA EXPRESSÃO VOCAL
Respiração
Se a respiração se mantiver no ritmo errado e pelas vias erradas, nada vai
adiantar treinar uma pronúncia perfeita. A fala nada mais é do que a
passagem do ar pelas cordas vocais, logo a respiração influencia
diretamente no desempenho e qualidade da oratória.
A principal dica é: observe como você respira. Quando puxa o ar, qual parte
enche mais, o peito ou o meio do abdome (essa última indica o uso do
diafragma. É a respiração correta e mais eficaz para expandir sua voz)
Quando o peito fica mais destacado do que a barriga, é sinal que você não
está utilizando todo o potencial do seu sistema respiratório.
Para fazer uma boa respiração aliada à boa dicção, você pode realizar alguns
exercícios simples de controle da respiração pelo diafragma:

Deitar com os pés levemente afastados, coloque um livro sobre seu umbigo
e respire. Se o livro subir e descer você estará respirando corretamente pelo
diafragma;
Quando estiver em pé, inspire fundo expandindo ao máximo o diafragma e,
de forma lenta e constante, expire o ar emitindo a letra “F”.
Repita o mesmo exercício, porém desta vez expire emitindo o som “Si” e de
forma mais rápida e repetidamente. Faça 3 pausas até soltar todo o ar,
sentindo o diafragma dar pequenas travadas.
Articulação
O exercício de exagerar nos movimentos da fala também trabalha a
articulação dos músculos bucais, ajudando a pronunciar as palavras de
forma mais clara.
Separe um tempo no seu dia para realizar leituras articulando os músculos
do rosto com força e, em seus próximos discursos, perceberá que sua boca
se movimentará mais facilmente e sua oratória será mais fluída.
Para alongar os músculos faciais, você pode também imaginar como se
estivesse com vinte chicletes na boca e mastigando-os durante
aproximadamente dez segundos.
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MELHORE SUA EXPRESSÃO CORPORAL
Gesticulação
Gesticular em público não é muito diferente de quando gesticulamos
em conversas com os amigos. Deixar as mãos acompanharem seu
raciocínio e sua fala fará com que seu discurso flua com naturalidade e
prenderá a atenção da audiência.
Um bom exercício é dizer um texto na frente do espelho enquanto
observa seus movimentos com as mãos e os braços.
Procure fazer gestos moderados acima da linha da cintura, sem pressa
de voltar as mãos à posição de apoio. Ou seja, gire o tronco de um lado
para o outro. A parte de baixo acompanha minimamente o movimento.

Postura
A postura e os gestos devem ser os mais naturais possíveis.
Quando estiver em casa, tente fazer alongamentos diários para
eliminar a tensão, esticando as mãos, braços e pernas.
Gire o pescoço lentamente da esquerda para a direita, para frente e
para trás, lentamente e sempre com respiração relaxante. Repita o
movimento para cada lado dez vezes.
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MELHORE SEU VOCABULÁRIO
Muitas pessoas dizem não encontrar a palavra certa para expressar
algo e afirmam que seu vocabulário não é tão completo. Mas na
verdade, isso só se dá porque muitas vezes, na hora de falar em
público, as pessoas tentam usar palavras complexas e que não fazem
parte da sua rotina.
Uma boa maneira de desenvolver seu vocabulário é lendo textos de
revistas ou jornais com uma caneta na mão. Sempre que você perceber
uma palavra diferente ou que não tenha certeza do significado, anote o
termo e depois pesquise.
Para que esta nova palavra faça parte da sua linguagem, utilize-a nas
suas próximas conversas ou redações. Isso fará com que ela se fixe
mais facilmente.
Mas abra mão dos termos técnicos, a não ser que você esteja falando
com pessoas que sejam da mesma área de atuação que você.
Evite, também, usar palavras de difícil compreensão.
Um bom orador se faz entender.
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VENÇA SEU MEDO E NERVOSISMO
Medo
Medo e timidez podem ser superados. Assim, para aprender aos
poucos a encarar uma plateia, aproveite todos os momentos de
interação que você encontra no dia a dia.
Pode ser uma apresentação acadêmica, uma reunião ou apresentação
de projeto no trabalho ou, até mesmo, uma reunião entre amigos.
Você não precisa fazer uma grande palestra, mas é importante é estar
aberto para enfrentar esses desafios.
Viu como a oratória está mais presente no seu dia a dia do que você
imagina? É muito simples treinar oratória, basta se desafiar!
O nervosismo de falar em público é uma consequência do medo ou
timidez e eles não desaparecem simplesmente num passe de mágica.
Nervosismo
Não se esqueça de que todos os grandes oradores já ficaram nervosos
instantes antes de uma apresentação. ESTE fato é normal e deve ser
encarado com naturalidade.
Com força de vontade, estudo e dedicação é possível combater este
medo. Com o tempo, a experiência e a prática dominarão este
obstáculo e ficará cada vez mais fácil falar em público.
Por isso, aproveite todas as oportunidades que aparecerem para
exercitar o uso da sua oratória, seja na mesa do bar ou perante seus
superiores, falando sobre assuntos que você ja domina. Se você
conhecer o assunto com a maior profundidade possível, as palavras
sairão ainda mais facilmente.
Se você praticar esses exercícios de oratória todos os dias, sua fala
ficará bem mais clara, interessante e eficiente. Ao falar em público,
faça estes exercícios cinco minutos antes para entrar no palco bem
aquecido.
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TREINE SEU OLHAR
O olhar é uma das armas mais poderosas do orador. É por meio do
olhar que transmitimos aquilo que não é expressado verbalmente,
como segurança, emoções e até mesmo empatia. É ele que nos
conecta com a plateia e, quando isso não acontece, quase metade do
potencial da apresentação é desperdiçado.
Consegue imaginar como treinar isso no dia a dia?
O simples ato de olhar nos olhos do outro durante uma conversa já é
um bom treinamento. ESTE contato visual é tão intenso que pode
causar desconforto. Nesses casos, comece a fazer este exercício com
pessoas mais próximas. O importante é superar o receio de encontrar o
olhar das pessoas e aprender a criar conexões. ESTE exercício também
é ótimo para melhorar sua comunicação no dia a dia.
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CONCLUSÃO
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CONCLUSÃO
Ao contrário do que muitos pensam, ter uma boa oratória não é um
dom, é, simplesmente, prática.
Estaremos sempre sendo chamados para exercitar nossa oratória, seja
na escola, na faculdade, numa entrevista de emprego, numa roda de
amigos. A oratória faz parte da nossa vida.
Aqueles que conseguem desenvolvê-la se destacam na multidão,
ganham respeito e admiração, têm caminhos abertos e possuem alta
influência social.
Não é de agora que ser um bom orador se destaca socialmente. Basta
ler a história antiga. Grandes líderes tinham a facilidade de se
expressar.

Para muita gente, o medo é um dos maiores desafios.
O medo de não agradar, de não convencer, de errar, de ser avaliado
inibe muitas pessoas de tomarem as rédeas de suas vidas e se
destacarem no trabalho ou na vida pessoal.
Digo e repito, ninguém nasce um bom orador, mas se torna com a
prática constante.
Leia este livro quantas vezes sejam necessárias. Repita os exercícios
propostos. Observe-se. Aperfeiçoe-se. E seja um ótimo palestrante.
Existem inúmeros cursos que poderão te ajudar a chegar no seu
objetivo de enfrentar uma plateia e sair vitorioso, satisfeito.
Nunca pare de se aperfeiçoar. Novos caminhos aparecem quando
estamos prontos para seguir em frente.
Espero ter o prazer de nos encontrarmos pessoalmente em nossos
cursos.
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