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Introdução 

1. Oratória: somos “eternos” aprendizes.  

• Três considerações:  
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Introdução 

• Curso de administração – UFMS (1995) 

• Pensamento: 

 
“A comunicação é a principal fonte 

de poder pessoal.”  
Fortune 
 

2. Experiência pessoal 

 

• Três considerações:  
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Introdução 

O r a t ó r i a  

F á c i l … ??? 

3. “Desconstrução” do título da palestra: 

 

• Três considerações:  
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Introdução 

  

 

GESTOS  

 Vocabulário 
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Introdução 

O r a t ó r i a  

F á c i l … ??? 

3. “Desconstrução” do título da palestra: 

 

• Três considerações:  
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Introdução 

Oratória Fácil:  

Dicas de Comunicação Verbal e  

Apresentação Oral 
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História 

• Impossível precisar como e quando. 

• Prática sistematizada: Sicília  

   (V século a.C.) 

 

• Corax e Tísias  
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História 

• Grécia (IV século a.C.): retórica no 

currículo. 

 

 • Aristóteles, Demóstenes 

 

 • Oratória e retórica  arte admirável 

(influência sobre romanos e até nossos 

dias).   
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Para Pensar… 

“O homem é aquilo que comunica e 

uma das estruturas da comunicação é 

a oratória.”  

Maurício Góis 
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Comunicação 

• Característica inerente ao ser humano. 

 

• A todo o momento e em todos os 

lugares. 

 

 
• Até parados e calados nos 

comunicamos. 
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Comunicação 

• Cores, formas, texturas, odores,  

   gestos, palavras, etc. 

• Inúmeros meios: jornais, revistas, 

rádio, TV, telefone, Internet. 

 
• Má comunicação: fonte de inúmeros 

problemas (casais, pais/filhos, 

empresas, nações, etc.).  
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Comunicação 



Comunicação 
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Comunicação 

• Albert Mehrabian (UCLA):  

    7% verbal (palavras) 

  93% não verbal:  

   – Entonação (38%) 

   – Expressão corporal/gestos (55%) 
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Seleção de Temas 

Escolha seu tema 
AQUI 

Temas  
que  
você  
conhece 

Temas  
que  

você  
aprecia 

Temas de 
grande 

interesse   
da audiência 
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Para Pensar… 

“O cérebro humano é algo 

maravilhoso. Funciona desde quando a 

gente nasce até a primeira vez que a 

gente se levanta para fazer um 

discurso.”  

Howard Goshorn 
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Medo de Falar em Público 
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Medo de Falar em Público 
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Medo de Falar em Público 
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Medo de Falar em Público 
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Medo de Falar em Público 
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Medo de Falar em Público 

• Fato 1: você não é a única pessoa que 

tem medo de falar em público. 

 

 
• Fato 2: é útil uma certa dose de 

nervosismo. 
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Medo de Falar em Público 

• Fato 3: poucos oradores profissionais 

perdem completamente o nervosismo 

diante da plateia. 

• Fato 4: a principal causa de você ter 

medo de falar em público é por não 

estar acostumado a falar em público. 
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Medo de Falar em Público 

• “Fato 5”:  
 

 

Mark Twain 

“Só há dois tipos de oradores no 

mundo: os nervosos e os mentirosos.” 

27/61 



Como Controlar o Nervosismo 

• Quando o medo aparecer, encare-o 

normalmente. 

• Reconheça que está com medo. 

Identificar o motivo do seu temor o 

ajudará a dominá-lo. 
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Como Controlar o Nervosismo 

• Esteja bem preparado para a 

apresentação. 

• Antes de iniciar, gire a cabeça num 

círculo, em ambas as direções, 

relaxando a musculatura do pescoço e 

da nuca. 
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Como Controlar o Nervosismo 

• Respire profunda e pausadamente 

(pelo nariz e não pela boca). 

• “Pense menos em si mesmo e mais no 

seu público e parte do seu medo 

desaparecerá” (D. Leeds). 
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Como Controlar o Nervosismo 

• Concentre-se nas primeiras palavras 

que irá dizer. Repita-as para si e 

imagine que a plateia se agradará 

delas. 

• Lembre-se que as pessoas na 

audiência não são em nada diferentes 

de você. 
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Como Controlar o Nervosismo 

• Se você está diante do auditório é 

porque tem algo importante a dizer. 

• Utilize a tribuna/púlpito. 

• Não pinte o “diabo” mais feio do que 

ele é. 
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Como Controlar o Nervosismo 

• Mesmo tenso, você tem a privacidade 

ao seu lado. As pessoas não precisam 

saber que está nervoso. 

• Maior segredo para controlar o medo e 

vencer a timidez é: praticar, praticar... 
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Para Pensar… 

“Geralmente levo mais de três 

semanas a preparar um bom discurso 

de improviso.”  

Mark Twain 
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Dicas Para Uma Boa Apresentação 

• Escolha um bom título; utilize 

subtítulos. 

• Escreva com letras legíveis. 

• Regra geral: 10 / 20 / 30. 
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Dicas Para Uma Boa Apresentação 

• “Quanto menos, melhor”. 

• Garanta a visibilidade. 

• Uma ideia em cada slide. 
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Dicas Para Uma Boa Apresentação 

• Utilize cores, mas, cuidado...  

• Cautela no uso de efeitos. 

• Utilize poucas linhas. 
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Dicas Para Uma Boa Apresentação 

• Dê preferência a frases curtas.  

• Se usar ilustrações, não mais de uma 

por slide. 

• Retire tudo o que prejudicar a 

compreensão da mensagem. 
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Dicas Para Uma Boa Apresentação 

• Atenção à ortografia. 

• Considere: contador de slides.  

• Domine as informações. 
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Para Pensar… 

“"Se eu for falar por dez minutos, eu 

preciso de uma semana de 

preparação; se quinze minutos, três 

dias; se meia hora, dois dias; se uma 

hora, estou pronto agora."  

Woodrow Wilson 
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Apresentação Pessoal / Postura 

• Lembre-se: atenção para a mensagem, 

não para o orador (fundamental).  

 

• A aparência pessoal diz muito a nosso 

respeito (quem e como somos). 
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Apresentação Pessoal / Postura 

• A apresentação pode gerar “ruídos” 

na mensagem e lançar descrédito 

sobre o orador.  

 

 
• Qual a natureza da reunião? Formal? 

Informal? (Na dúvida, pergunte...). 
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Apresentação Pessoal / Postura 

• Roupa e calçados confortáveis e 

adequados para a ocasião. 

 

 

 
• Atenção à escolha e combinação das 

cores. 
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Apresentação Pessoal / Postura 

  

 – Cuidado com  

    decotes e  

    transparências 

 – Atenção ao  

    comprimento da  

    saia 

 – Bom senso no uso  

    da maquiagem e  

    acessórios 

  

Mulheres: 
  

 – Cuidado com a    

    barba e cabelo 

 – Camisas abotoadas  

    adequadamente 

 – Não utilize boné,   

    bermuda, chinelo 

 – Lembrem-se:         

    “Tribuna não é  

    rodeio”  

  

Homens: 
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Sugestões Diversas 

• Chegue sempre com antecedência e 

deixe tudo preparado.  

• Chicletes: jamais. 

• Desligue o celular. 
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Sugestões Diversas 

• Prepare-se para imprevistos   

“temporários”.  

• Prepare-se para os imprevistos 

“irreversíveis”. 

• Ria dos próprios erros. 
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Fontes de Consulta 

Livros: 

• AQUINO, Ítalo. Como Falar em 

Encontros Científicos – do Seminário 

em Sala de Aula a Congressos 

Internacionais. Saraiva, 2010.  

• CARNEGIE, D. Como Falar em Público 

e Encantar as Pessoas. Nacional, 2004. 
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Fontes de Consulta 

Livros: 

• CARNEGIE, D. Como Falar em Público 

e Influenciar Pessoas no Mundo dos 

Negócios (46ª Ed.). Record, 2006.  

• FLETCHER, L. Como Falar Como um 

Profissional. Record, 1983.  

48/61 



Fontes de Consulta 

Livros: 

• MARINS, Álvaro. Escrever Melhor e 

Falar Melhor – Um Guia Completo. 

Reader’s Digest Brasil, 2003. 

• POLITO, R. Como Falar Corretamente e 

Sem Inibições (111ª Ed.). Saraiva, 2006.  
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Fontes de Consulta 

Livros: 

• POLITO, R. Superdicas para Falar Bem 

em Conversas e Apresentações. 

Saraiva, 2005. 

• ROBBINS, Harvey. Como Ouvir e Falar 

Com Eficácia. Campus, 1994. 

50/61 



Fontes de Consulta 

Websites: 

• http://www.polito.com.br  

• http://www.falarempublico.com.br 

• http://artedefalar.tripod.com  

• http://www.effective-public-speaking.com  

• http://www.public-speaking.org/  
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Receita Para Um Bom Orador 

Ingredientes: 

• 1 boa dose de autoconfiança 

• 1 colher de humildade 

• 1 xícara de expressão corporal, 

acrescida de bom uso da voz 

• Vocabulário adequado a gosto, e 

• 1 colher de fermento marca “entusiasmo” 
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Receita Para Um Bom Orador 

Preparo:  

• Bata a humildade com a expressão 

corporal e em seguida misture a simpatia 

pessoal, naturalmente. Coloque uma 

pitada de assunto paralelo, mas não 

exagere. 
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Receita Para Um Bom Orador 

Preparo:  

• Vá pondo a postura em todas as fases 

do preparo e finalmente adicione o 

fermento “entusiasmo”. 
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Receita Para Um Bom Orador 

Preparo:  

• Unte a forma com bastante 

expressividade e em seguida derrame à 

massa a sabedoria e deixe-a crescer. 
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Receita Para Um Bom Orador 

Preparo:  

• Não descuide um só instante da 

temperatura do auditório, conservando-a 

em nível bem elevado. 
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Receita Para Um Bom Orador 

Preparo:  

• Cubra tudo com a calda da expectativa 

para despertar o interesse, a atenção e a 

curiosidade dos ouvintes. 
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Receita Para Um Bom Orador 

Preparo:  

• Doure tudo bem quente, no calor do 

auditório e saboreie o sucesso... 
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Receita Para Um Bom Orador 

Esta é a fórmula infalível.  

Uma receita que requer, acima de  

tudo,  estudo e treinamento.  

Reinaldo Polito 
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Para Pensar… e agir!!! 

“Esteja certo de ter terminado de falar 

antes que seu público tenha 

terminado  de ouvir.”  

Dorothy Sarnoff  
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Ronney Robson Mamede  
 ronney.mamede@embrapa.br   

Tel.: 3368-2120   
 

Obrigado!!! 
Thank you!!! 

Gracias!!!  

Tack!!!  

Merci!!!  

Danke!!!  

Grazie!!!  
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