
apresentação. Não há espaço para amado-
rismos", salienta Abelardo Borba, professor 
do curso de oratória e diretor do Instituto de 
Aperfeiçoamento Pessoal (IAP), de Recife 
(PE). Ou seja, improvisar discursos ou fi-
car sem saber como e o que dizer pode, sim, 
prejudicar a credibilidade da escola. "Falar 
em público é algo que precisa ser treinado, 
repetido exaustivamente para se desenvol-
ver melhor", explica. 

O educador destaca três elementos que 
precisam ser observados pelos diretores e 
coordenadores pedagógicos, por exemplo. 
O primeiro é a imagem projetada, que es-
tá relacionada com itens como postura, vi-
sualização, equipamento a ser utilizado, 
deslocamento e aparência. O segundo é o 
conteúdo. "É preciso organizar as idéias e 
prender a atenção do público", destaca. O 
último quesito é a voz, que deve mostrar 
firmeza e segurança. Engana-se a pessoa 
que pensa que esses itens devem ser con-
siderados apenas para exposições a gran-
des públicos, como em eventos e palestras. 

Mesmo que esteja diante de uma ou 
duas pessoas, como pais de alunos, o ges-
tor precisa adotar o mesmo modo e trans-
mitir confiança e responsabilidade. 

O palestrante comportamental e es-
pecialista em gestão de pessoas Dalmir 
Sant Anna cita alguns passos práticos pa-
ra quem deseja se sair bem ao falar em 
público. "Primeiro, é preciso planejar o 
assunto, observando o tempo necessário e 
o perfil do público ouvinte. Segundo, trei-
nar antecipadamente a apresentação em 
voz alta. Em terceiro lugar, é necessário 
revisar com prudência os detalhes do que 
será apresentado", diz. Ser sucinto tam-
bém é essencial para evitar a dispersão do 
público. "O texto precisa ter início, meio 
e fim. Não permita que seu discurso seja 
apenas 'palavras soltas ao vento'", enfati-
za. Ele aconselha, ainda, que o orador dê 
um tom especial ao texto. "Procure criar 
emoção na sua fala e use de empatia pa-
ra perceber se você também gostaria de 
ouvir aquilo que está dizendo", comenta. 



Em palestras, geralmente, usa-se al-
gum tipo de apresentação em slides. Para 
esse caso, também há regras que de-
vem ser adotadas na elaboração do ma-
terial. Uma delas é a divisão do conteúdo 
em tópicos, para facilitar a visualização. 
Também é importante não exagerar na 
quantidade de slides para não cansar o 
público. "Observe que ser sucinto não é 
ser limitado no que se tem a dizer", frisa 
Sant'Anna. Então, é melhor ser objetivo. 
Outra coisa que pode tirar a atenção das 
pessoas é o excesso de figuras e anima-
ções. Em todo caso, é recomendável tes-
tar a exibição e transição dos slides com 
antecedência (confira mais dicas no quadro 
ao lado). 

Para quem tem fobia de falar em pú-
blico, o palestrante aconselha controlar o 
medo, ajustando o psicológico. "Crie um 
placar e coloque seu nome versus a palavra 
medo. Se o medo vencer você, ganha um 
ponto. Quando você acreditar no seu po-
tencial, superar desafios e conquistar seu 
objetivo, você ganha um ponto. Há neces-
sidade de se comprometer com a marcação 
dos pontos. O seu placar não pode, de ma-
neira alguma, ser inferior ao medo", expli-
ca. Se essa metodologia vai dar certo, 
depende muito de quem irá adotá-la. 
"Digo sempre que o medo de fracassar 
levou inúmeras pessoas a desistir da 
concretização de seus sonhos", fina-
liza. Então, a dica é se preparar e se-
guir em frente. • 

O professor Fernando Pereira, do 
Instituto Fale Bem (www.instituto-
falebem.com.br), de São Paulo (SP), 
também concorda com a necessidade 
de autovalorização. "Se sentir impor-
tante e útil durante o processo de dis-
seminação da informação certamente 
ajudará na elevação da autoestima do, 
palestrante. O orador, neste caso o di-
retor de escola, deve perceber que ele 
é parte importante no processo de co-
municação, pois ele tem a informação 
e as pessoas que ali estão vieram pa-
ra ouvi-lo", frisa. Os ouvintes - podem 
ser alunos e seus familiares, professo-
res e funcionários da escola - precisam 
sentir segurança no gestor e isso tam-
bém é transmitido por meio da fala. 

Atualmente, existem diversos 
cursos de oratória no mercado, que 
visam desinibir as pessoas para fa-

lar em público. Nas aulas, algumas 
técnicas contribuem para esse pro-
cesso, como o controle da respiração, 
que é algo que também precisa ser 
treinado. "Quando nos transparece-
mos ofegantes, passamos a impres-
são de medo e fragilidade, mesmo 
não o sendo. Ao respirar, recomen-
da-se armazenar o ar no abdome e 
não no pulmão, o que ajuda a não 
perder rapidamente o ar. É preci-
so controlar a liberação e a reposi-
ção desse ar, sem que o público per-
ceba", recomenda o professor. Outra 
técnica é analisar a própria aparên-
cia e se vestir adequadamente, com 
roupas que façam a pessoa se sentir 
bem e confortável. 

Eliminar os vícios de linguagem 
é outra prática que precisa ser adota-
da. "Tipo assim", "né, né, né", "en-
tendeu" e "enfim" são expressões 
que ficam apenas para o papo entre 
amigos. Quando estiver representan-
do a instituição, esses cacoetes de-

vem ser deixados de lado. "Ao falar, 
deve ser positivo e evitar expressões 
como 'eu acho', 'eu gostaria de di-
zer'. Diga, seja direto. Também não 
vem ao caso 'eu gostaria de agrade-
cer'. Agradeça, seja direto", salienta 
Pereira (veja, também, o quadro "Como 
falar bem em público"). 

Quem passou por um curso de 
oratória, não se arrepende do inves-
timento. "Quando terminei a facul-
dade, era muito tímido e precisei 
aprender as técnicas para conseguir 
dar aulas. Timidez não rima com sala 
de aula. Para quem desenvolve ativi-
dade educativa é muito importante, 
porque ajuda ter uma melhor desen-
voltura. A boa oratória é um dife-
rencial", evidencia o superintenden-
te do Grupo Ser Educacional, Inácio 
Feitosa. Doze anos após fazer o curso, 
ele continua utilizando o aprendiza-
do para proferir palestras e discursos 
em formaturas e para colaborar com 
um programa de rádio. 



O CORPO TAMBÉM FALA 

Durante um discurso, uma dúvida 
comum é o que fazer com as mãos. 
Pode-se gesticular? E a expressão fa-
cial? Dramatiza demais o texto? Andar 
tira a atenção do público? Quais movi-
mentos são permitidos e quais devem ser 
abolidos? O palestrante comportamen-
tal Dalmir Sant'Anna explica que "to-
do o corpo é um conjunto que expressa 
emoção e sentimento, por isso os gestos 
precisam ser os mais naturais possíveis". 
Portanto, a expressão facial deve enfati-
zar o que está sendo dito. "As movimen-
tações de pernas e das mãos devem se-
guir movimentos ordenados, evitando 
atrapalhar a transmissão da mensagem. 
Evite transparecer que é um robô imóvel 
programado para somente movimentar 
os lábios", detalha. 

O professor Fernando Pereira lembra 
que a expressão corporal pode prejudicar 
a oratória, quando a postura for inade-
quada. "Ao falar, gesticulamos. E os ges-
tos devem ser moderados, harmônicos e 
adequados ao que falamos. Movimentos 
bruscos, por exemplo, podem demonstrar 
agressividade ou despreparo. Ausência de 
gestos também pode prejudicar a comu-
nicação", diz. 

Se o espaço permitir, é possível 
deslocar-se durante a apresentação. 
Se o gestor estiver sentado, deve ficar 
atento para manter o corpo ereto, evi-
tando o relaxamento e o caimento dos 
ombros. "Quando falamos em público, 
ficamos vulneráveis ao julgamento do 
outro, que o faz automaticamente no 
exercício da função de ouvinte, obser-
vador e avaliador. A avaliação nesse 
momento é automática", explica. 

Diante de uma platéia, a direção do 
olhar também é um fator importante. 
"Muita gente diz que, se a pessoa não 
consegue olhar para o público, deve con-
centrar-se em um ponto neutro. Essa é 
uma técnica teatral. Durante o discur-
so, é importante olhar para o público", 
ressalta Abelardo Borba, do Instituto de 
Aperfeiçoamento Pessoal (IAP). E na 
hora de ler o discurso, é recomendável 
usar o papel apenas para lembrar a for-
matação do texto, pois olhar o tempo to-
do para o papel torna o discurso chato 
para quem ouve. "Não dá para ler sem 
transmitir. É artificial", acentua. 
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