
O USO DO MICROFONE 
COMO ALIADO

Dicas de especialista para 
vencer o medo e se sair 
bem em apresentações 

O início é sempre o momento mais 
difícil da apresentação. Saiba quais 
serão as primeiras palavras

 Leve um roteiro com os tópicos 
mais importantes na ordem que 
pretende seguir

 Quando as pessoas estão    
nervosas, as mãos ficam trêmulas. 
Use papel mais firme para que         
a plateia não perceba                        
seu nervosismo

Pequenas atividades como acertar a 
altura do microfone, ajeitar  folhas, olhar 
para diferentes lados da plateia poderão 
dar os segundos de que precisa para ter 
um pouco mais de controle

Comece falando mais devagar                   
e com volume de voz baixo 

 Não tente se lembrar da apresentação 
toda momentos antes de entrar no palco. 
Agindo assim, irá se pressionar                 
ainda mais

Pronuncie bem as palavras, mas sem 
exagero. Fale com bom ritmo, alternando 
a altura e a velocidade da fala para 
manter aceso o interesse dos ouvintes 

Cuide da gramática, um erro poderá 
comprometer a apresentação

Não faça da sua apresentação oral uma 
novidade para você mesmo. Antes de 
enfrentar a plateia, converse com os 
colegas de trabalho ou com amigos e 
familiares sobre o assunto que irá exporFonte: Reinaldo Polito

Nada substitui uma boa              
preparação. Por isso,     

prepare-se o máximo que 
puder e tenha postura          

física correta

Se der branco, procure não se 
desesperar. Mantenha a calma. 

Repita as últimas frases que 
pronunciou, como se desejasse 

dar mais ênfase àquela 
informação. Se não der certo, 
diga: “ Na verdade o que eu 

quero dizer é...” 

Seja você mesmo.                 
Nenhuma técnica é mais 

importante que                          
a sua naturalidade
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Mesmo commuitos anos de car-
reira, Chico Buarque eMaria Be-
thânia ainda estão no time dos
que sentemum friozinhona bar-
riga minutos antes de entrar no
palco. É que ao mesmo tempo
em que o público exerce um
enorme fascínio tambémprovo-
ca medo. O problema é que o
tremor nasmãos e a voz vacilan-
te não são reações exclusivas
dos artistas. Não é raro encon-
trar executivos que dão pales-
tras ou que chefiam reuniões e
que, mesmo assim, morrem de
medo de falar em público. Mui-
tas vezes, eles preferem fugir
dessas situações do que enfren-
tá-las e, assim, acabamperden-
do oportunidades na carreira.
“A impressão que a pessoa

tem é que, quando se tornar di-
retor ou presidente, o medo vai
desaparecer. Mas, na verdade,
omedo só aumenta. Ela começa
a pensar que tem muito mais a
perder e, ao mesmo tempo, não
se conforma com nervosismo”,
diz Reinaldo Polito, fundador
do curso de expressão verbal
que leva o seu sobrenome. Se-
gundo o especialista, o medo
surge por quatromotivos. O pri-
meiro é a falta de conhecimen-
to sobre o assunto que será abor-
dado. “Neste caso, o executivo
tem receio de esquecer um da-
do ou encontrar alguém na pla-
teia que saiba mais do que ele.”
Outromotivo é falta de coor-

denação da fala que acontece
quando o executivo tem dificul-
dade de desenvolver uma linha
de raciocínio. Há ainda a ques-
tão da falta de experiência de fa-
lar empúblico e, principalmen-
te, a falta do autoconhecimen-
to. “Todo mundo tem dois ora-
dores: um real e um que é fruto
da imaginação, das mágoas e
das críticas que foram feitas ao
longo da vida. É esse orador que
faz com que a pessoa tenha me-
do da censura”, acrescenta.
Independentemente de qual

seja o motivo que leva ao medo,
é possível desenvolver a habili-

dade de falar em público. “É
possível transformar a angústia
em prazer, porque o inimigo é a
própria pessoa”, afirma Reinal-
do Passadori, fundador do Insti-
tuto Passadori. Isso pode ser ob-
tido com técnicas para organi-
zar as ideias, ampliar o vocabu-
lário, além de exercícios para a
voz — tanto de tom quanto para
regular a velocidade da fala.
“Também é importante refor-
çar a autoestima e aprender a li-
dar com vários tipos de pes-
soas. Tudo isso é um aprimora-
mento contínuo”, acrescenta.

Curso de comunicação
Patrícia Mangini, coordenadora
de projetos de uma grande em-
presa de engenharia, conta que
já teve o famoso “branco” du-
rante uma apresentação. “Quan-
do esqueci o que ia dizer, tive
que disfarçar emudar de assun-
to”, afirma. “Sentia que não es-
tava plenamente preparada pa-
ra fazer a apresentação, pois ge-
ralmente a estruturação era fei-
ta com pouca antecedência,
sem tempo para ensaiar.”
A fim de mudar isso, Patrícia

entrou em um curso de comuni-
cação verbal. Um dos exercícios
que considerou mais importante
para o seu desenvolvimento foi
ouvir comentários positivos
sobre as suas apresenta-
ções. “Agora, eu tam-
bém tenho procura-
do me preparar
mais e ensaiar
para ter mais

segurança. Até porque mesmo o
improviso demanda um bom es-
tudo prévio”, diz. “Sem falar que
a leitura e construção de umbom
vocabulário aliadoao treinocons-
tante é parte fundamental de to-
do este processo”, completa.
Patrícia Fausto Jerênimo, su-

pervisora da Essencis Soluções
Ambientais, também buscou
um desses cursos. Mas não que
ela tivesse medo. “O presiden-
te da companhia notou que as
apresentações dos funcionários
eram fracas e custeou o curso
para 60 executivos. Para mim,
ajudou a perder os vícios de lin-
guagem, como o ‘né’ e o ‘tá’”,
conta. “Logo depois do curso,
tivemos apresentação de plane-
jamento e vi um funcionário
bastante inseguro. Treinei ele
antes da apresentação seguin-
te. O resultado foi muito bom.
O líder da equipe falou que, pe-
la primeira vez, ele passou segu-
rança no que estava apresen-
tando. Foi gratificante.” Fer-
nando Pereira de Jesus,
fundador de Instituto Fa-
leBem, diz que é im-
portante contar com
umamigo ou familiar nessas ho-
ras. “Serve de apoio ou orienta-
dor. É construtivo.” ■

Quando omedo
de falar empúblico
inibe a carreira

Murillo Constantino
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 8,9 e 10 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. 34.




