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Falar em público é uma das coisas que mais apavora as pessoas desde que 

o mundo é mundo. Acredite se quiser, até o Pai da Oratória nunca proferiu um 

discurso sequer na Grécia Antiga.  Sócrates foi o responsável por incluir a 

retórica no currículo escolar de Atenas.

Ele sabia ensinar, mas tinha pavor de subir à tribuna e falar aos seus 

semelhantes porque não considerava sua voz boa o bastante pra isso. 

E continua sendo assim. Mesmo com toda a informalidade que a gente 

conquistou ao longo desses dois mil anos.

Mas, acredite! Para falar bem em público não é preciso ter o “dom”. 

É como dizem: “os poetas nascem, e os oradores se fazem”.

Ou seja, a oratória pode e deve ser aprendida, contanto que haja

empenho e dedicação. Se você deseja falar com desenvoltura para 

encantar as pessoas na escola, no trabalho ou em cada oportunidade 

da sua vida, venha conosco nessa viagem pelo mundo da comunicação 

oral. Um mundo repleto de novas oportunidades de desenvolvimento

falar bem e qual a sua importância. Vamos entender como construir um bom 

discurso e, claro, aprender sete dicas para vencer o medo de falar em público.

1 .  I N TR O D UÇ ÃO

pessoal e profissional. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre o que é

A pessoa não acredita ter o "dom da oratória", ficando nervosa, insegura e 
chegando até mesmo a gaguejar. Muitas vezes, ao se ver diante de uma 
plateia, ela acaba sendo vítima do famoso "branco", ainda que conheça 
bem o assunto a ser tratado.
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COMUNICAR É PRECISO

A lista é grande, porque todo mundo precisa se comunicar para resolver as 

mais diversas situações do dia a dia. Além disso, falar bem evita desgastes, 

traz clareza, agilidade e companheirismo. Então, cada vez mais, ter desen-

voltura para falar em público tem se tornado fundamental para crescer como 

2.  A  ER A DA I N F O R MA ÇÃO

Falar em público certamente nunca foi fácil. Entretanto, viver na 
era da informação tornou essa prática cada vez mais imprescin-
dível. Não se trata mais de uma decisão pessoal, mas sim de 
uma força exercida pela sociedade  para que cada um dos 
indivíduos se exponha e se comunique em todos os momentos. 

Trabalhadores de todas as áreas e posições hierárquicas precisam ter uma boa 
comunicação. Seja para trabalhar na internet, negociar, liderar equipes, participar 
de reuniões, defender suas ideias, vender seu produto ou serviço. E por aí vai! 
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3 .  O Q U E É FALA R B E M ?

TEMER NÃO É PRECISO

ANTES X HOJE

Falar bem, hoje, é muito diferente do que se considerava até pouco tempo. Hoje, não é 

preciso usar uma linguagem rebuscada para fazer um bom discurso.

Pelo contrário, a plateia prefere que o orador deixe as formalidades de lado e seja cada vez 

mais espontâneo e objetivo.

Essa mudança ocorreu à medida que o uso da palavra falada deixou de ser privilégio de 

políticos e religiosos e passou a ser feito por diversos tipos de pessoas. Por isso, um bom 

discurso, hoje, usa uma linguagem próxima do cotidiano. E isso é um ponto muito positivo, 

porque permite estabelecer um diálogo com o público. Porém, algumas características são 

fundamentais para convencer e encantar. E elas nunca mudam.

O simples fato de estarmos aqui vivendo junto a outras pessoas cria uma necessidade íntima de 
transmitir ideias, expressar sentimentos, realizar sonhos, convencer os outros ou, simplesmente 
estabelecer boas relações. E o primeiro desafio de quem pretende falar com simplicidade, 
clareza e sentimento, é encarar o medo. Por isso, preparamos esse e-book para você.
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ANTES E HOJE

E NO FUTURO, COMO SERÁ? 

Na Antiguidade, gregos e romanos foram responsá-
veis por organizar quase todo o conhecimento acerca 
da oratória, nomeada como a arte de falar bem.
Desdeentão, pouca coisa mudou e as suas regras
permanecem válidas.Falar bem, hoje e sempre, é
transmitir uma mensagem de maneira objetiva, 
organizada e coerente, convencendo multidões e 
também uma única pessoa.Para isso é preciso 
demonstrar conhecimento do assunto e expressar-se 
de forma autêntica e com segurança. Ou seja, como 
qualquer outra habilidade, a oratória deve ser treinada 
com carinho. 

Muitas pessoas, embora sejam reconhecidas e respeitadas em 
seu meio profissional, se omitem em reuniões por medo ou por 
falta de habilidade para organizar e expor suas ideias. Nesse 
momento podem ser observadas duas perdas: a da pessoa que 
deixou de compartilhar seus conhecimentos, e do grupo, que 
deixou de aprender coisas novas com a experiência e com o que 
seria passado.

Imagine um mundo onde todos conseguissem expor ideias e senti -
mentos com clareza, senso de humor e paixão. Não seria muito 
mais interessante viver nele? No próximo capítulo você entenderá 
como podemos construir um bom discurso. 
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A INTENÇÃO É A ALMA DA MENSAGEM

Um discurso sempre deve ser construído a partir de uma intenção muito clara. Ele serve 

para informar ou instruir os ouvintes, para convencê-los a agir de uma determinada 

maneira.

RAZÃO E EMOÇÃO

Um bom discurso envolve sempre conhecimento e emoção. É preciso demonstrar sin-

ceridade. Então, além de informar e de apresentar motivos e razões, é preciso colocar 

muito frágil e sensível. Então, o orador deve fazer de tudo para facilitar a compreensão 

do tema e se antecipar a eventuais dúvidas do público.

Dito isso, vamos ver como trabalhar essas ideias em cada uma das quatro partes do 

discurso. Elas são: Introdução, Preparação, Assunto Central e Conclusão.

4 .  C O M O C O N S T R U I R U M B O M D I S C URSO

Por isso, ao compor o discurso, é importante marcar ideias, informações e etapas, de maneira a 
não exigir demais  da concentração e do raciocínio da plateia.
Normalmente, a emoção é o que dá graça à fala e aproxima o orador do público, criando um 
laço efetivo de atenção e empatia. Mas ela deve ser usada com moderação, pois é como o sal, 
se colocar demais, estraga.
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AS 4 PARTES DO DISCURSO

A introdução. 

A preparação.

                                  É a primeira parte do discurso, 
e também uma das mais importantes, visto que 
é nela que o público é conquistado. É a partir 
desse momento que ele estará pronto para 
receber toda sua mensagem.Para isso, você 
deve demonstrar que o assunto sobre o qual 
vai discorrer é importante e útil. Se você 
demonstrar que domina o assunto, terá o 
consentimento da plateia e a deixará predis-
posta a te ouvir.

                                       Ela também pode ser vista como uma parte introdu-
tória. Mas em vez de ser dirigida ao ânimo do público, serve
para esclarecer o tema central do discurso, para facilitar a compreen-
são. Existem três formas de cumprir esse objetivo: 

- Sintetizando o conteúdo em uma única sentença; 
- Dividindo o conteúdo em três partes; 
- Contando uma história. 

Realizar a divisão do conteúdo irá orientar o ouvinte 
com relação ao caminho da sua fala. Se você optar por 
contar uma história, terá em mãos a chance de atrair a 
atenção do seu público através de causas e fatos, até 
chegar ao assunto principal. Esses elementos podem 
ser combinados, contanto que sirvam para elucidar o 
tema e não tomem muito tempo.
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O assunto central é o motivo da existência do discurso. É nesse momento que você 

deve usar toda a sua capacidade de convencimento e persuasão.

Em primeiro lugar, devemos tentar convencer o auditório por meio da razão e da lógica. 

Em seguida, nos dirigimos à emoção, lembrando os aspectos morais envolvidos no tema.

O amor, a coragem e o medo, o dever, a bondade e a liberdade, por exemplo, são

sentimentos que mexem com a emoção das pessoas e podem ser explorados na hora 

de persuadir.

chegamos a conclusão.

Agora que já entendemos um pouco melhor quais são as partes de um discurso, para 

que servem e algumas orientações de como prepará-las, vamos ao que interessa.

D I S C UR SO

                                                          É nesse momento que você deve reafirmar os principais 
pontos da sua argumentação, afastando qualquer indisposição ou indiferença que possa ter 
permanecido entre o público. Para recapitular esses pontos com a ênfase necessária, você 
pode pensar em frases simples e certeiras, que permitam acentuar o ritmo do discurso e falar 
de maneira mais enérgica.

Seu objetivo aqui é levar o público a refletir sobre tudo o que você falou e orientá-lo de acordo 
com suas ideias. Então, procure ser mais vigoroso e contundente para conquistar a alma do 
ouvinte.
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5. 7 D I C A S PAR A V E N C E R O M E D O 

     D E FAL A R E M P Ú B L I CO

O GIGANTE MEDO  

CONTRA O MEDO, SONHE 

Não pense que para falar bem em público é preciso ter um nível cultural elevado ou ter 

estudado em bons colégios e faculdades. Todos temos algo a dizer, porque todos temos 

desejos, planos e, principalmente, sonhos. Para falar bem em público é preciso, sim, ter 

coragem para sonhar. Essa foi a mensagem deixada por um dos grandes oradores do 

mundo moderno: Martin Luther King.

No famoso discurso “Eu tenho um sonho”, ele denuncia a desigualdade racial, a opressão 

contra o negro e o preconceito nos Estados Unidos no ano de 1960 para defender um país 

mais justo e igualitário. Imagine, num país terrivelmente segregado! Mas é de sonhos que  

os discursos são feitos. E como contornar o pavor de falar em público?

 O medo é o nosso maior inimigo. É ele que aprisiona a nossa vontade, poda a criatividade
e inibe o desenvolvimento e o despertar das nossas capacidades. Em suma, o medo destrói
nossa autoconfiança. E o medo é universal. Alguns não confessam, outros sabem disfarçar. 
Mas até os grandes oradores ficam nervosos antes de falar em público.
E, por quê?

Porque, parece que quando falamos em público estamos despidos e as nossas verdades se 
tornam transparentes. Mas, isso só é verdadeiro em parte, pois a grande vantagem é que 
somos nós que escolhemos aquilo que falamos. Por isso, devemos falar sobre aquilo que 
conhecemos e gostamos.
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Separamos algumas dicas para você, olha só: 

1. ACEITE O MEDO. Ter medo é natural. Quando ele aparecer, encare-o e tente contro- 
lar o nervosismo descontraindo o corpo. Encontre uma postura confortável.

2. CONTROLE O NERVOSISMO. Ao gesticular, haja conscientemente, sem hesitar.  
Comande o seu corpo.

3. CONCENTRE-SE NA MENSAGEM. Prepare a sua apresentação com cuidado e pre-
ocupe-se mais com “o quê” você vai falar do que com o “como” falar.

4. NÃO TIRE CONCLUSÕES PRECIPITADAS. Enquanto estiver aguardando sua vez de 
falar, não imagine cenas pessimistas. Simplesmente, afaste os maus pensamentos.

5. NÃO ADQUIRA VÍCIOS. Evite roer as unhas, segurar objetos nas mãos, cruzar os 
braços de maneira descontrolada ou andar de um lado para outro.

6. COORDENE A VOZ COM A RESPIRAÇÃO. Respire profundamente antes de entrar e 
perceba o ritmo da sua respiração. Comece a falar com os pulmões cheios de ar.

7. PRATIQUE MAIS. 

Se você enfrentar o medo e o nervosismo de maneira consciente e sem buscar artifícios, 

em pouco tempo será capaz de controlar seus impulsos e falar com segurança e natural-

idade. Experimente.
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6 .   C O N C L U S Ã O

Para perder o medo de falar em público, o mais importante é ter em mente que 

você pode ser o orador que você quiser. Basta acreditar que é possível, ir se soltan -

do aos poucos e persistir, sempre.

Todo desenvolvimento requer tempo, dedicação e paciência. E isso depende do 

seu esforço.

Em vez de se iludir com a ideia de que não tem nenhuma qualidade ou que tem mais 

qualidades do que realmente tem, procure fazer um exame realista do seu desempenho.

Concentre-se nas qualidades que você tem e procure desenvolvê-las.

Aprender as técnicas de expressão verbal não vai ter muito efeito se você continuar pen -

sando que não se comunica bem. É preciso dar-se uma chance.

o seu poder de comunicação dar um salto. E isso vai te fazer muito bem!

Na hora de falar, sempre vai haver um pouco de medo e nervosismo. Até para um bom 

orador. É isso que torna a coisa toda especial. Então procure dominar essa energia e 

canalizá-la na intenção da mensagem que você quer transmitir. Por incrível que pareça, 

o medo poderá ser um grande aliado na conquista do público.

É como diz o ditado: “se não pode contra ele, junte-se a ele”.

Aos poucos, você vai adquirindo confiança e quando ela realmente aparecer, você vai ver
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www.vox2youararaquara.com.br
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