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01 – Técnicas de Oratória e Controle Emocional 

Introdução 

Já se perguntou de onde vem a palavra oratória? A palavra se origina 
do termo “orar”, que significa falar. Porém, se fizermos uma rápida 
busca da palavra Oratória, aparecerão centenas de resultados falando 
sobre a “arte de falar bem em público”. Isso porque existe um conjunto 
de técnicas que pode ser aplicado para que uma pessoa possa 
maximizar a maneira como as informações são transmitidas e dominar 
a arte de falar bem em público, este conjunto é denominado a tão 
buscada “ORATÓRIA”. 

Quando mencionamos “falar em público”, parece ser algo bem simples, 
porém, falar bem vai muito além de transmitir uma mensagem, trata-
se de trazer originalidade ao falar, transformar algo comum em algo 
cativante para o seu público. 

Já fica evidente que no século XXI é fundamental que sejamos donos 
de uma boa oratória, já que para tudo se faz necessário falar, expor 
suas ideias, debater e discursar. Muitas pessoas têm uma excelente 
capacidade técnica, mas quando isso precisa ser expresso em público, 
a situação pode se tornar frustrante. 

Para que isso não ocorra precisamos entender o que está a nossa volta 
para que possamos nos adaptar ao ambiente. Existem muitos modelos 
de apresentações, e cada um tem suas características específicas, 
saber identificá-las pode ajudar muito no sucesso da sua apresentação. 

Em resumo a oratória é a arte de falar bem em público, uma boa 
oratória vai além de simplesmente transmitir uma mensagem. 

Modelos e Características de Apresentação 

São vários os ambientes em que se podem ser usadas as técnicas de 
apresentação. Ambientes que vão desde uma conversa entre amigos a 
uma reunião corporativa. Vejamos alguns exemplos de apresentação. 

Auditório: Um exemplo de apresentação em auditório é a palestra. 
Uma palestra geralmente tem seu público alvo definido, então o orador 
já sabe qual a melhor forma de abordar os assuntos dessa palestra. O 
auditório é um ambiente fechado, então não haverá preocupações com 
sons externos, apenas com a regulagem do volume dos equipamentos. 
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Apresentações em auditórios são 
geralmente feitas com vídeos ou slides, 
assim, é importante que o orador antes 
da apresentação verifique se os 
equipamentos necessários (Datashow, 
microfone, notebook, caixas de som) 
estejam funcionando.  

A vestimenta também é algo que 
devemos levar em conta, o orador deve 
estar sempre vestido de acordo com o 
público para quem vai palestrar. 

Estúdio: Um bom exemplo de apresentação em estúdio são as 
gravações de videoaulas. Nesse modelo de apresentação não há 
preocupação com o público, pois será somente o orador e a câmera. 
Mas existem outros elementos que valem a pena se preocupar, como 
por exemplo a vestimenta. Como um professor de videoaula, o orador 
deve estar vestido adequadamente, nada de regatas, bonés e adornos 
em excesso. Uma roupa adequada ao público que irá assistir já é o 
suficiente. O enquadramento correto na hora da gravação também é 
ponto importante para que se tenha uma boa apresentação. 

O estúdio é um ambiente fechado, então, barulhos externos não irão 
interferir.  

São muitos os equipamentos utilizados em um estúdio de gravações, 
desde câmeras, filmadoras, computadores, iluminação, chroma key, 
tripés, púlpito, entre outros.  

Videoconferência: As videoconferências hoje são muito usadas para 
quase tudo. Reuniões empresariais, conversas com colegas, 
entrevistas de emprego, todas podem ser realizadas por 
videoconferência, mas não são iguais as situações. Em uma entrevista 
de emprego por exemplo, é necessário estar bem vestido, em ambiente 
com boa iluminação e sem barulhos, o que já não seria necessário para 
uma conversa com um colega. 

Os equipamentos para uma videoconferência também são bem 
simples, uma câmera no computador ou um celular são suficientes. 

Espaço a Céu Aberto: É muito comum vermos discursos, palestras e 
shows, em praças públicas e nas ruas. Este tipo de apresentação 
requer um cuidado maior com a forma de abordar os assuntos que 
serão apresentados, pois estando em vias públicas, não é possível 
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controlar o público alvo. Vale lembrar que nesse caso a vestimenta 
também é muito importante e deve estar de acordo com a ocasião. 

 

É fato que são diversos os modelos de apresentações, basta saber 
identificar cada um, e adequar a apresentação ao seu público, espaço, 
ambiente etc. 

Video Complementar  

https://www.youtube.com/watch?v=G_CsArW2NFo&feature=youtu.b
e  

Referências Bibliográficas 

DÔLIVEIRA, Mariana. 16 Técnicas de Oratória que Todo Mundo Deveria 
Saber. Disponível em:  

https://escolaconquer.com.br/as-16-tecnicas-de-oratoria-que-todo-
mundo-deveria-saber-para-alcancar-o-sucesso/ 

Acesso em: 14 de novembro de 2019 

SMARTALK. Apresentações: Tudo o que Você Precisa Saber Sobre Ela 
Disponível em:  

https://academiasmartalk.com.br/apresentacoes-tudo-o-que-voce-
precisa-saber-sobre-elas/ 

Acesso em: 16 de agosto de 2017. 
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02 – Controle Emocional 

Entrada E Saída De Cena 

Não é facil entrar em cena quando 
se precisa falar, discursar ou 
palestrar em público. Além do 
nervosismo existem algumas 
coisas que podem te atrapalhar, 
como por exemplo, a forma como 
voce se apresenta quando entra 
em cena. 

O momento em que voce entra 
em cena é um dos mais 
importantes da apresentação. É 
nesse momento que você faz o 
primeiro contato com seu público, 
quando deixa sua primeira 
impressão. A saída também é 
muito importante, pois é o encerramento do seu trabalho, é quando 
voce se despede do seu público. 

Veremos agora como entrar e sair de cena em alguns modelos de 
apresentação. 

Auditório: A entrada e saída de cena numa palestra de auditório, por 
exemplo, é um pouco diferente da videoaula gravada em estúdio. 
Nesse caso, o orador esta frente a frente com seu público, o que pode 
ser um pouco intimidante se ele não souber como se portar nessa 
situação. 

 Antes de começar o orador deve certificar-se de que todos os 
recursos que utilizará em sua palestra estejam funcionando; 

 O preparo da voz também é muito importante para que quando 
iniciar a voz não fique falhando, o que mostraria para o público 
uma certa insegurança; 

 Ao entrar o orador deve-se lembrar de manter a postura. Nada 
de entrar de cabeça baixa, mãos nos bolsos ou braços cruzados. 
O caminhar calmo até o palco também transmite muita 
confiança; 
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 O orador deve iniciar se apresentando, e de forma humilde, sem 
parecer arrogante, expor sua formação brevemente (essa é 
uma forma de trazer a atenção do seu público) 

 O encerramento de uma palestra jamais deve terminar com “é 
isso” ou “era basicamente isso”. Encerrar dessa forma é uma 
grande falha, tente sempre terminar com uma frase de impacto, 
e use verbos imperativos como “faça você é a diferença”, 
“estude agora” ou “não perca mais tempo”; 

 Agradecer em uma palestra é extremamente importante, 
mostra a empatia do orador. Encerrar com uma palavra de 
gratidão com certeza é uma boa opção. 

Estúdio: Usaremos como exemplo de apresentação a videoaula 
gravada em estúdio. A entrada e saída de cena nesse exemplo é 
marcada por algumas características específicas, como: 

 

 

 

 Preparar o tom de voz antes de entrar em cena é muito 
importante para que a videoaula não inicie e o professor esteja 
com a voz embargada por exemplo; 

 Ao entrar em cena ele deverá se apresentar, dizer seu nome e 
o que será abordado na aula. Este é o momento em que o 
professor ira deixar sua marca; 

 Ao encerrar a videoaula, o mais adequado é que o professor 
deixe uma mensagem interessante para esse aluno que esta 
estudando possa refletir; 
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 Por ultimo mas não menos importante, o professor ira se 
despedidr e agradecer. 

Videoconferência: Na videoconferência, vamos usar o exemplo da 
entrevista de emprego. Numa entrevista de empego, mais do que em 
uma palestra, tudo que você disser ou fazer será observado, então 
devemos nos atentar a tudo. 

 Antes de iniciar, verifique se o dispositivo que você irá usar está 
funcionando perfeitamente, com bateria e internet para que não 
ocorra nenhuma interferência por falta de bateria, conexão de 
internet ruim etc.; 

 Quando começar, apresente-se brevemente, fale um pouco 
sobre sua vida, mas não se estenda muito; 

 O tom da voz também deve ser firme, sem voz tremula ou 
embargada mostre-se simpático; 

 Para se despedir, seja formal, agradeça e se coloque a 
disposição caso precisem de mais informações; 

 Certifique-se de que ao terminar a videoconferência o aparelho 
esteja realmente desligado, para que não ocorram 
constrangimentos de falar algo enquanto os entrevistadores 
ainda estão te ouvindo. 

Espaço a céu aberto: A entrada e saída de cena de um discuro ao ar 
livre tambem tem alguns pontos de que devem ser observados, por ser 
um tipo de apresentação em que o ambiente pode interfirir no 
progresso, e algumas vezes não se tem controle do público alvo, deve-
se redobrar os cuidados. 

 Verificar os equipamentos é muito importante, já pensou em 
discursar para uma grande multidão e não ter um microfone 
funcionando? Não seria uma situação agradável; 

 Apresentar-se para o público é muito importante, fale também 
de suas formações, isso fará o público se lembrar de seu nome; 

 A postura tambem deve ser adequada, pois isso é muito 
observado pelo público. Apresentar-se com uma postura 
adequada mostra o quanto você é confiante sobre o assunto 
que está falando; 

 O encerramento nesse caso, tambem é uma ótima opção trazer 
palavras de motivação, com verbos imperativos, e em seguida 
terminar com uma palavra de gratidão. 
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Esses são apenas alguns exemplos de como entrar e sair de cena em 
determinados cenários. Se souber identficar as caracteristicas de cada 
cenário, voce se sairá muito bem na entrada e saída de cena. 

Videos Complementares 

https://www.youtube.com/watch?v=hcg9KJCk8Yg 

https://www.youtube.com/watch?v=VAM3h8Iy3eM 

Referências Bibliográficas 

CARVALHO, Rafael. 4 Dicas Vindas do Teatro Para Quem Quer se 
Apresentar em Público. Disponível em: 

https://www.napratica.org.br/4-dicas-de-teatro-para-se-apresentar-
em-publico/. Acesso em: 11 de outubro de 2016. 

 

03 – Vícios de Linguagem 

Vícios De Linguagem 

Os vícios de linguagem são gafes bem comuns no nosso cotidiano, 
algumas passam despercebidas, já outras ficam muito evidentes. Os 
vícios de linguagem são basicamente a repetição de frases, termos, 
gestos ou expressões. Essas repetições muitas vezes são feitas de 
forma que nem percebemos, como algo involuntário. Veja abaixo 
alguns exemplos de vícios de linguagem: 

 Termos: Né, tipo, bem, ééé..., hum, então, ahn, entre outros. 

 Gestos: mexer nos cabelos, estalar os dedos, ajeitar a roupa, 
desviar o olhar, gestos com as mãos etc. 

 Expressões: qualquer tipo de expressão conta, desde que ela 
seja usada repetidas vezes e que passe despercebido pelo 
orador. 

 Existem formas bem eficazes de não cometer esses erros na 
hora de se apresentar, uma delas é se preparar mentalmente. 
Reprograme seu cérebro para que ele não diga mais tais palavras, 
encontre palavras que tenham o mesmo significado e que possam 
substituir a palavra em questão. Sempre que a palavra for repetida, é 
importante se autocorrigir, dessa forma deixará de ser um hábito 
repetir essas palavras e te fará pensar todas as vezes que desejar usá-
la. 
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Essa tarefa parece muito simples, afinal é fácil encontrar sinônimos de 
algumas palavras e substitui-las na hora de falar. Mas não se engane, 
para que se saia bem nisso é necessária muita concentração. Deve-se 
concentrar no que irá dizer, na concordância da frase, e ao mesmo 
tempo, se concentrar manter suas expressões faciais coerentes com o 
que está sendo dito. Portanto, a concentração é a chave para se 
desligar dos vícios de linguagem, sejam eles em forma de termos, 
frases, gestos ou expressões. 

Os sotaques, apesar de não serem classificados como um vício de 
linguagem, é algo que devemos nos atentar. A forma de falar deve ser 
adequada ao seu público, portanto se você tem sotaque mineiro e vai 
palestrar por exemplo, para um público predominantemente paulista, 
é interessante não usar tantos termos regionais e não carregar demais 
no sotaque. 

Tempo Vocal 

 

Você já ouviu falar em tempo vocal ou time? Não?! Não se engane, 
tempo vocal é algo que é usado por todos nós, oradores ou não, 
apresentadores ou não.   

Tempo vocal é a pausa que fazemos para pronunciar as palavras entre 
virgulas, pontos finais, trocas de frases e parágrafos. 

Este tempo em que estamos falando trata-se de uma pausa de até 2 
(dois) segundos que fazemos quando temos no texto uma vírgula, um 
ponto final ou uma troca de parágrafo. Ele serve para que os pulmões 
se encham de ar novamente para continuar falando, por isso é 
extremamente importante respeitar a pontuação do texto. 
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Vejamos um exemplo: 

“Estávamos eu, (pausa para respiração após a vírgula) Maria e João 
andando pela floresta. (pausa para respiração após o ponto) De 
repente começou uma enorme tempestade...”  

Também é importante respeitar esse tempo vocal para que o texto seja 
narrado claramente, sem atropelar as palavras, ficando mais fácil a 
compreensão de quem o está escutando. 

Frases Em Up E Down 

Frases em Up ou Down são basicamente a formas como as frases são 
ditas. Elas podem ser ditas terminando com um tom elevado, 
mostrando animação e entusiasmo (Up) ou, terminadas em um tom 
mais baixo, mostrando talvez uma indiferença ou tristeza (Down) 

As frases em Up são ótimas opções para chamar a atenção do público, 
pois o orador pode manter a apresentação em um tom de voz neutro, 
e de repente usar uma frase em Up, isso irá despertar o público que 
está ouvindo e mantê-los entretidos com a apresentação. 

 

Já as frases em Down, são ótimas para se manter o equilíbrio, afinal, 
não se pode manter uma apresentação apenas com frases em up, pois 
mostraria uma animação um pouco forçada.  

 

Deve-se manter um equilíbrio entre os dois tipos de frase, para que o 
orador não pareça animado demais (mostrando ser um pouco fingido) 
e nem triste demais (deixando a apresentação entediante).  

Essas frases são a chave para manter o seu público entretido, basta 
saber usá-las de forma adequada durante sua apresentação. 
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Videos Complementares 

https://www.youtube.com/watch?v=WJ3zf0w6A20 

Referências Bibliográficas 

SMARTALK. Como Eliminar Vícios de Linguagem das Suas 
Apresentações. Disponível em: 

https://academiasmartalk.com.br/como-eliminar-vicios-de-
linguagem-das-suas-apresentacoes/. Acesso em: 11 de maio de 2015 

 

04 – Uso do Olhar E A Importância Do Sorriso 

Uso Do Olhar E Do Sorriso 

Trabalhar o olhar e o sorriso nas apresentações muitas vezes não é tão 
fácil como parece. Mas fazer um esforço é algo que vale muito a pena, 
pois o olhar do orador para seu público é algo que pode mudar 
completamente o rumo das apresentações. 

O uso do olhar e do sorriso são uns dos aspectos não verbais mais 
importantes de uma apresentação. Olhar para cima, para baixo ou para 
a tela por exemplo, pode transmitir uma imagem de insegurança ou 
nervosismo ou até mesmo desconhecimento do assunto. 

O ideal é que o olhar do orador seja distribuído por toda a plateia. Isso 
porque ele não fixará em uma só pessoa, o que poderia causar um 
certo constrangimento, e terá um feedback imediato ao observar as 
reações do público. O olhar é tão importante que ele pode estabelecer 
uma conexão entre público e orador, ele ajuda o orador a dominar todo 
o ambiente em que está se apresentando e por último mas não menos 
importante, quanto maior o contato visual com o público maior será 
sua influência sobre ele. 
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Identificando Os Sosrrios Do Público 

Saber identificar que tipo de sorriso seu público está te dando também 
é muito importante, pois cada sorriso tem seu significado, e nem 
sempre ele é positivo. 

Se uma pessoa na sua plateia por um momento usou aquele sorriso 
torto por exemplo, significa que algo que foi dito deixou essa pessoa 
constrangida ou desconcertada. Outro exemplo é o sorriso petulante, 
se alguém do seu público estiver com esse sorriso, você já pode 
imaginar que ele está insatisfeito ou está demostrando arrogância. 

Tudo isso associado a outros sinais faciais, são elementos chaves para 
que você possa compreender qual está sendo o feedback da sua 
apresentação. 

Identificando Olhares Do Público 

Os olhares dizem muitos sobre os sentimentos das pessoas, saber 
identificá-los pode ser uma ferramenta sensacional para entender seu 
público. 

Se alguém durante sua apresentação olhar para baixo e depois voltar 
o olhar para você, significa que essa pessoa estava refletindo sobre o 
assunto. O olhar fixo pode significar interesse no assunto, enquanto 
aquele olhar que não se mantem fixo em lugar nenhum significa total 
desinteresse. O levantar de apenas uma sobrancelha significa 
questionamento ou até mesmo dúvida. 

É identificando esses olhares que você pode mensurar o nível de 
satisfação do seu público. 

Expressões Faciais 

O estudo das expressões faciais hoje já é algo muito utilizado pelo 
mundo. Existe um método chamado “FACS – Facial Action Coding 
System”, no português significa Sistema de Decodificação de Ação 
Facial, ele basicamente identifica as micro expressões faciais que 
surgem quando tentamos mascarar os reais sentimentos. 

As micro expressões surgem em diversos pontos e são característicos 
em quase todas as pessoas, ou seja 99% das pessoas apresentam as 
mesmas micro expressões, ou seja, esse tipo de decodificação funciona 
muito bem. 
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Vejamos agora, alguns exemplos de identificar micro expressões 
faciais: 

 Ira: Sobrancelhas para baixo e próximas uma da outra, brilho 
nos olhos, boca fechada e lábios apertados. 

 Desprezo: Um canto da boca levantado. 

 Nojo: expressão facial enrugada e lábio superior levantado. 

 Desgosto: Nariz enrugado e lábio superior levantado. 

 Medo: sobrancelhas levantadas e esticadas, pálpebras 
superiores levantadas, pálpebras inferiores tensas e lábios 
levemente esticados. 

 Tristeza: pálpebras levemente pra baixo, olhar perdido e canto 
dos lábios para baixo. 

 Espanto: sobrancelhas levantadas, olhos amplamente abertos 
e boca semiaberta. 

 Felicidade: pequenas rugas nos cantos externos dos olhos, 
bochechas levantadas e tensão dos músculos em volta dos 
olhos. 

 

Essas são apenas algumas das micro expressões dentre as diversas 
que existem. Isso é um meio fantástico de saber identificar as reações 
do seu público, e é uma forma de ter um feedback imediato sobre o 
grau de satisfação de quem assiste sua apresentação. 
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Videos Complementares 

https://www.youtube.com/watch?v=qMmKqLK5EPg 

Referências Bibliográficas 

 

LOBATO, Carlos. Portal Psicologia. Algumas Curiosidades Sobre a 
Análise de Expressões. Disponível em: 

https://portalpsicologia.com.br/curiosidades/algumas-curiosidades-
sobre-a-analise-de-expressoes. Acesso em: 04 de faveiro de 2020. 

BRASIL, WeMystic. We Mystic. Linguagem Corporal dos Sorrisos – 
Conheça os Diferentes Significados. Disponível em: 

https://www.wemystic.com.br/linguagem-corporal-do-sorriso-
conheca-os-diferentes-significados/. Acesso em: 04 de fevereiro de 
2020. 

CARVALHO, Anderson. Micro Expressões: O Guia Definitivo Para 
Começar seus Estudos. Disponível em: 

https://cursodelinguagemcorporal.com/micro-expressoes-faciais-o-
guia/. Acesso em: 11 de setembro de 2018. 
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05 – Postura Corporal 

Postura Corporal 

Você sabe o que mais impacta o público em uma apresentação? Seja 
ela palestra ou reuniões ou qualquer outro tipo de situação em que 
tenha que fazer uso da oratória. Segundo estudos realizados pela 
neurociência, o que mais impacta é a imagem corporal (postura) com 
55%, depois a voz com 35% e o conteúdo com 10%. 

Por esse motivo a postura corporal é tão importante em apresentações, 
se for usada adequadamente pode facilitar a compreensão do conteúdo 
apresentado pelo orador. 

 

Veremos agora algumas dicas de como melhorar sua postura: 

 Evitar apoiar-se em apenas uma das pernas e tomar cuidado 
em deixá-las muito abertas ou muito fechadas, isso pode 
sugerir diversas coisas sobre orador como, nervosismo ou 
desatenção. 

 A movimentação pelo espaço da apresentação (palco) também 
é importante, isso ajuda o público a se manter atento do início 
ao fim da apresentação. Mas lembre-se, ande pelo palco com 
algum objetivo, seja ele por querer dar maior destaque a uma 
informação ou para buscar a atenção de uma parte do público 
que esta meio disperso, não é necessário ficar andando de um 
lado para outro sem nenhum intuito. 
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 Os gestos são essenciais em uma apresentação. Mas cuidado, 
com o excesso e com a falta de gestos também. Os gestos 
devem estar em sintonia com o que está sendo dito, eles 
ajudam muito a facilitar a compreensão do público. 

 NÃO FIQUE COM AS MÃOS NOS BOLSOS. Isso traz uma péssima 
impressão para o orador, use as mãos adequadamente para 
gesticular enquanto fala, mas caso não tenha nada de melhor 
para fazer com elas, deixe-as ao lado do corpo. Evite também 
ficar de braços cruzados ou com as mãos na cintura, estes 
descuidos mostram que você está hesitante e/ou inseguro. 

Vestimenta E Acessórios 

Como se vestir para uma apresentação é uma pergunta que nos 
persegue na hora de montar o visual para determinada situação. Mas 
e você? Sabe como se vestir para uma apresentação? Não?! Então 
vamos ver algumas dicas que podem te ajudar no momento da sua 
escolha. 

 A primeira coisa que devemos nos lembrar é que não existe 
certo ou errado quando se fala na maneira de se vestir, mas 
sim, deve haver coerência e sintonia entre roupa e público. Por 
exemplo, se voe vai palestrar com o tema de empregabilidade, 
seria mais adequado que usasse roupas comportadas, sem 
decotes ou muito curtas, cores neutras ou frias seriam o ideal, 
elas ajudam o público a manter o foco apenas no que você está 
falando, e não em suas roupas, os acessórios são bem vindos, 
mas use com moderação. 

 Agora vamos usar um outro exemplo de uma situação diferente, 
digamos que você esteja dando um treinamento de 
automaquiagem, não vai ser legal se você estiver usando cores 
neutras, porque é um treinamento interativo e dinâmico, nesse 
caso é interessante que o público fique focado em você. Nessa 
situação você também pode usar uma maquiagem mais forte, 
com brilhos e cores chamativas, batons d tonalidades mais 
escuras, isso porque o seu visual estará em sintonia com a 
mensagem que você quer passar e com seu público. 

 Os acessórios são ótimos para compor o look, mas tenha 
cuidado ao escolhê-los, pois podem causar interferências ou 
ruídos nos microfones. Se você usar por exemplo um brinco 
comprido e precisar usar headset durante sua apresentação, ele 
pode causar ruídos no aparelho ou se usar um microfone de 



24 Oratória V5 

lapela precisa verificar o impacto na hora de escolher o colar, 
isso pode acabar atrapalhando sua apresentação. 

 Mas lembre-se “Não existe certo ou errado”. O segredo está em 
identificar os pontos importantes como: quem é meu público; 
qual deve ser o foco dessa apresentação; que tipo de ambiente 
estou me apresentando; que mensagem eu quero passar ao 
público. Analisando tudo isso, você com certeza saberá escolher 
a melhor vestimenta para sua apresentação. 

 Crie uma persona se necessário para cada ocasião de 
apresentação, isso pode não só te ajudar a encarar qualquer 
tipo de situação em que tenha que se apresentar, como vai te 
ajudar a criar sua marca. 

 

Videos Complementares 

https://www.youtube.com/watch?v=qDfgoKUsj24 

Referências Bibliograficas 

Gip Cultural Treinamento e Consultoria. A Importância da Postura 
Corporal Numa Apresentação Executiva. Disponível em:  

http://gipcultural.com.br/a-importancia-da-postura-corporal-numa-
apresentacao-executiva/. Acesso em: 06 de fevereiro de 2020. 

PATI, Camila. Exame. Como Usar as Cores a Seu favor em 8 Situações 
de Carreira. Disponível em: 
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https://exame.abril.com.br/carreira/como-usar-as-cores-a-seu-favor-
em-8-situacoes-de-carreira/. Acesso em: 13 de setembro de 2016. 

WENDLING, Michelle. Michelle Wendling Consultoria de Imagem 
Pessoal. Como Escolher uma Roupa Perfeita Para uma Palestra. 
Disponível em: 

https://michellewendling.com.br/2018/07/11/como-escolher-a-
roupa-perfeita-para-uma-palestra-e-o-case-do-tedx/  

Eu Sem Fronteiras. O Significado Psicológico das Cores no Ser Humano. 
Disponível em:  

https://www.eusemfronteiras.com.br/o-significado-psicologico-das-
cores-no-ser-humano/. Acesso em: 06 de fevereiro de 2020. 

06 – Silêncio Corporal 

Silêncio Corporal 

O Silêncio Corporal é um recurso muito importante para que as pessoas 
prestem atenção em você, seja em uma apresentação, teatro, 
entrevista etc. Ele é uma das principais ferramentas da linguagem 
corporal. 

Vemos em diversas situações oradores que falam sem parar em suas 
apresentações para não aparentarem estar nervosos ou até mesmo 
para que o público preste mais atenção no conteúdo do que nele. Falar 
bem é importante, mas saber dominar a arte do silencio e como utilizar 
as pausas estratégicas é uma habilidade excelente para que você possa 
elevar o nível de suas apresentações. 

Time Emocional 

O Time (tempo) Emocional é uma das formas de utilizar as pausas 
estratégicas. Time Emocional basicamente são pausas feitas pelo 
orador que podem causar tensão ou até mesmo uma emoção em seu 
público. 

Essas pausas estratégicas fazem parte de uma boa oratória e a 
neurociência prova que elas podem te ajudar e muito, veja: 

 - Separando seções da fala... 

É fato que nós pensamos pelo menos três vezes mais do que falamos, 
o que significa que temos um alto nível de informações para serem 
processadas, o que também significa que precisamos de um tempo em 
silencia para podermos absorver o que estamos ouvindo, para que 
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possamos fazer associações e conexões. Então, já fica claro que o 
silencio é importante para que nosso público possa entender o que está 
sendo dito. 

 - Ênfase em informações importantes... 

O ato de falar em público geralmente deixa qualquer nervosos, se não 
pelo menos ansiosos e, é nesse momento de tensão que o corpo libera 
adrenalina o que nós faz falar mais rápido deixando passar algumas 
informações importantes que você talvez tenha trago para sua 
apresentação. Para que isso não aconteça é importante usar o time no 
momento certo, para que você não se esqueça de que tem uma 
informação importante para ser passada e para que o público sinta 
esse silencio e se prepare para receber uma nova informação. 

 - Mudança de raciocínio... 

Fazer essa pausa estratégica durante uma mudança de raciocínio 
também é ótimo para que seu público possa entender que naquele 
momento determinado assunto se encerrou e após a pausa novas 
informações serão trazidas pelo orador. Esse tempo entre os 
raciocínios ajuda o público a sintetizar melhor o que está sendo dito, 
na mente de cada um de sua plateia eles poderão fazer a separação de 
um assunto para outro. 

 - Pausa dramática... 

Esse tipo de pausa muito usada por quem faz discursos é uma 
excelente ferramenta para ser usada associada a um olhar marcante. 
Quando se faz uma pausa e em seguida se lança um olhar para o 
público, deixa-os se perguntando “o que vem agora” e isso gera uma 
curiosidade interessante na planteia, pois eles ficaram focados em 
ouvir o que o orador irá dizer a seguir. Essa estratégia se usada 
corretamente, será uma maravilhosa ferramenta para captar a atenção 
do seu público.  

Time Reflexivo 

Outro tipo de pausa estratégica é o time reflexivo. Esse pode ser 
utilizado em diversas situações e tem um poder extraordinário sobre o 
público. 

Esse time pode ser usado por exemplo para um momento de reflexão. 
Após o orador trazer uma pergunta, ou uma frase impactante é 
interessante que o público tenha esse momento para pensar sobre o 
que foi dito. 
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Também é um momento para dinâmicas com o público. As dinâmicas 
são uma ótima forma de descontrair um pouco o ambiente para trazer 
a atenção do público de volta para você. É um momento marcante na 
apresentação pois o orador irá fazer contato diretamente com o seu 
público, ele muito provavelmente precisará interagir com a plateia. 

Uma curiosidade interessante sobre o silencio na oratória é que a nossa 
memória só retém algumas partes das informações que estão sendo 
transmitidas, cerca de 30 segundos de cada vez. As pausas se usadas 
corretamente, irão ajudar o público a reter mais informações do que o 
habitual. 

Já temos então provas incontestáveis de que o silencio pode sim ajudar 
na boa oratória se usado corretamente, basta saber onde inserir essas 
pausas estratégicas. 

Videos Complementares 

https://www.youtube.com/watch?v=ZQMDqAeu3J0 

Neste discurso o deputado Roberto Jefferson utiliza com maestria 
pausas estratégicas em sua oratória. 

Referências Bibliograficas 

BARBOSA, Everson. Transformatória Commucation School. Pausas 
Estratégicas, Descubra Como Deixar sua Plateia Vidrada em Você. 
Disponível em: 

https://www.melhorcursodeoratoria.com.br/oratoria/pausas-na-
oratoria/. Acesso em: 30 de maio de 2018. 
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07 – Gerenciamento do Tempo 

Controle do Tempo Durante a Gravação 

 

O controle do tempo é algo muito importante em nossas vidas e, é algo 
que usamos a todo momento sem nem perceber. No decorrer do dia 
precisamos nos organizar para que cada tarefa seja realizada e para 
isso, nós fazemos, mesmo que mentalmente, um roteiro de atividades 
dentro de um determinado período.  

Se até em nosso dia-a-dia usamos o controle do tempo, na oratória ele 
não ficaria de fora, não é mesmo? 

Controlar o tempo de uma apresentação parece ser uma tarefa bem 
simples, mas se pararmos para pensar, isso requer muita atenção, 
organização e foco para que seja desempenhada com excelência.  

Para fazer o controle de tempo da sua apresentação, primeiramente 
você precisa fazer o levantamento de alguns tópicos: 

 Que elementos eu vou trazer para minha apresentação? Slides, 
vídeos, dinâmicas, debates etc. 

 Quais são as informações importantes que não podem deixar 
de serem passadas nessa apresentação? 

 Quanto tempo eu tenho para essa apresentação? Se não foi 
estipulado um tempo específico, determine você quanto tempo 
quer que sua apresentação dure.  

 Vou abrir um espaço durante minha palestra para um bate papo 
com o público ou um momento para esclarecer as dúvidas? 
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Com essas informações em mãos, já podemos começar a montar nosso 
controle de tempo. Vamos montar uma apresentação fictícia para que 
possamos entender melhor. 

Usaremos como exemplo uma apresentação de Biologia sobre animais 
marinhos. Foi estipulado para essa apresentação o período de 1 (uma) 
hora para abertura, desenvolvimento e encerramento. Com o período 
já estipulado, vamos começar nosso roteiro. 

 Apresentação de 15 slides: digamos que seja necessário de 1 
(um) a 2 (dois) minutos para cada slides.  

 Vídeo: usaremos um vídeo não muito extenso, de 5 (cinco) 
minutos no máximo. 

 Informações importantes: esse é o momento que você dará 
destaque as informações mais importantes da sua 
apresentação, lembre-se do time emocional para dar ênfase em 
cada uma delas. 

 Elementos extras: como um elemento extra para essa 
apresentação, vamos trazer uma dinâmica em grupo, será 
rápida e usaremos apenas 10 (dez) minutos da apresentação. 

 Com a apresentação de slides concluída, vídeo, e dinâmica 
feitas, podemos usar o tempo restante para discutirmos sobre 
o assunto com o público, pode ser em forma de debate, 
esclarecendo dúvidas etc. 10 (dez) minutos são o suficiente 
para isso. 

 Use seus últimos 5 (cinco) minutos para encerrar sua 
apresentação. 

 Lembre-se, você está controlando o tempo então muito cuidado 
com as divagações isso te fará fugir do assunto e alguma 
informação que foi classificada como importante pode ser 
esquecida. 

 Um ensaio antes da apresentação final é muito importante, 
procure ver se está conseguindo terminar sua apresentação 
dentro do tempo estipulado e esteja pronto para as possíveis 
perguntas que seu público possa fazer. 

 Muito cuidado com os atrasos, se atrasar para iniciar uma 
apresentação pode comprometer todo o desenvolvimento dela. 
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Dessa forma, você terá uma apresentação muito mais organizada e 
sem fugir do tempo proposto. Mas vale lembrar que nem sempre o 
tempo será estipulado, então vai de cada orador saber escolher o 
tempo de acordo com seu tipo de apresentação. 

Videos Complementares 

https://www.youtube.com/watch?v=ia7Wms-hF0A 

Referências Bibliograficas 

Willpowerfit. Como Cronometrar uma Apresentação. Disponível em: 
https://pt.willpowerfit.com/how-to-time-a-presentation-170.  

MOREIRA, Wellington. Quanto Tempo Deve Durar uma Palestra? 
Disponível em: http://www.wellingtonmoreira.com.br/quanto-tempo-
deve-durar-uma-palestra 

08 – Entonação da Voz 

Entonação E Oscilações Da Voz 

O tom de voz é um dos elementos de influência na comunicação 
humana. Em cada tom de voz há uma série de parâmetros sonoros que 
dão sentido, consciente e inconscientemente, à mensagem que está 
sendo transmitida. Alguns deles são o timbre, a intensidade do som, a 
velocidade da dicção, a clareza, a projeção, a entonação etc. 

Uma mesma frase pode ser dita por diversas pessoas, porém, o tom 
da voz usado por cada pessoa comunica uma mensagem psicológica 
diferente. Por isso dizemos que as palavras possuem conteúdo verbal 
e não verbal. 

É possível ainda, identificar o humor das pessoas analisando seu tom 
de voz. Assim como o humor, outros sentimentos do subconsciente 
podem ser revelados através da voz. 

A entonação da voz na oratória é característica muito importante para 
alavancar suas apresentações. Projetar a voz em tons mais elevados 
ou mais baixos são estratégias excelentes para quem sabe usa-las. 
Afinal, aumentar o tom de voz durante um certo ponto importante da 
apresentação, com certeza irá chamar a atenção do público. 

Quando falamos em oratória vale lembrar que 35% da comunicação 
humana é atribuída ao aspecto verbal, ou seja, a forma como você 
projeta sua voz diante o público tem grande influência do 
desenvolvimento da sua apresentação. 
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O volume da voz por exemplo deve se adequar a cada tipo de 
apresentação, público e situações. Se sua apresentação é em um 
auditório, muito provavelmente terá o apoio de um microfone, dessa 
forma o volume da voz não precisa ser extremamente auto, já que o 
microfone irá aumentar automaticamente esse volume. 

Mas existe um outro ponto que devemos nos lembrar. Manter sempre 
a mesma entonação da voz durante toda a apresentação não é uma 
boa estratégia, visto que dessa forma o orador deixará sua 
apresentação robotizada criando um ambiente entediante para quem 
está assistindo.  

 

Para que o tom de voz não siga numa linha de só um tom durante toda 
a apresentação, usamos as oscilações. Você pode pensar que as 
oscilações no tom da voz podem mostrar um ar de insegurança, de fato 
isso realmente acontece, mas, apenas quando o orador não sabe 
dominar as oscilações para usa-las a seu favor. 

Já falamos anteriormente sobre as frases em UP e DOWN, elas são 
uma ótima forma de usar as oscilações. Como já dito, as frases em UP 
servem para trazer a atenção do público, para criar um ambiente de 
reflexão e até mesmo para enfatizar pontos importantes da 
apresentação. As frases em DOWN por sua vez, são utilizadas para 
equilibrar esse ambiente onde estão sendo usadas as frases em UP. 
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Essa é a maneira mais fácil de entendermos como as oscilações são 
importantes durante a apresentação, se usadas corretamente. 

Falando agora sobre as impressões que o tom de voz pode transmitir 
a quem está ouvindo, um tom de voz firme por exemplo, pode 
transmitir muita segurança e autonomia ao público; a o tom de voz 
baixo nem sempre estará relacionado a timidez ou insegurança, ele 
pode ser uma estratégia para manter o público focado na mensagem 
que está passando. 

Exercícios Vocais 

Os exercícios vocais servem para que o orador possa preparar sua voz 
antes das apresentações. São exercícios simples, mas que irão 
assegurar que o orador consiga manter um tom de voz continuo e com 
todas as oscilações que precisa. 

Um exemplo de exercício vocal é o de respiração diafragmática. Ele 
consiste basicamente na respiração correta, esse é o ponto de partida 
para que orador possa melhorar sua dicção. Durante o exercício deve-
se inspirar pelo nariz e expirar pela boca, de forma que sinta a 
movimentação do abdômen e do diafragma. Outro exercício ainda 
trabalhando com a respiração é expirar o ar emitindo a letra “F” ou “S”. 

Os trava-línguas também são uma ótima ferramenta para trabalhar a 
dicção. Falar trava-línguas associando isso a uma respiração adequada 
ajuda o orador a adaptar sua fala á palavras um pouco mais difíceis de 
pronunciar. 

Gravar áudios em algum dispositivo de áudio como, celulares ou 
gravadores e ouvi-los repetidamente ajuda a encontrar erros de 
pronúncia, de concordância verbal e até mesmo para encontrar pontos 
em que precisa melhorar a didática para que consiga ser mais claro e 
conciso. 

 



Oratória V5 33 

Com os dedos apoiados no nariz, fazer o som de vibração até que sinta 
que as cordas vocais estejam vibrando. Esse exercício pode ser 
repetido várias vezes, permanecendo por um minuto com a vibração e 
fazendo pausas de 30 segundos em silêncio. 

Esses são exercícios que podem te ajudar com a dicção, mas em alguns 
casos isso pode não ser suficiente, o recomendado é que procure um 
profissional terapeuta vocal ou um fonoaudiólogo. 

Videos Complementares 

https://www.youtube.com/watch?v=ig-_N4bYRDg 

Referências Bibliograficas 
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09 – Controle Emocional 

Controle Emocional 

Você sabia que suas experiências vividas no passado podem te afetar 
e refletirem em quem você é hoje? Isso mesmo! Suas crenças, 
costumes e tradições sejam elas da infância, adolescência ou fase 
adulta, interferem diretamente nas suas atitudes, reações e emoções 
do presente. Isso pode te afetar positiva ou negativamente na sua vida 
tanto profissional quanto pessoal. 

Existe um método chamado reprogramação mental que pode te ajudar 
com isso, principalmente se você não está satisfeito com o que tem 
passado ultimamente. Ele consiste basicamente em modificar seu 
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subconsciente, para que tal ação do passado não te afete mais nos dias 
de hoje. 

Os nossos hábitos, expressões, postura e costumes refletem 
exatamente aquilo que nós somos. Por exemplo, a postura que usamos 
no dia-a-dia pode impactar positiva ou negativamente na forma como 
somos vistos, isto é, se você tem uma postura curvada, com os ombros 
sempre para baixo irá transmitir a imagem de alguém cansado e talvez 
até triste. Isso é algo que também pode ser modificado a partir da 
mudança de hábitos, mas, para que ela ocorra de forma eficaz, 
precisamos reprogramar nossa mente. 

Consciente X Inconsciente 

O nosso corpo transmite exatamente aquilo que está em nosso 
inconsciente, por mais que tentemos passar uma imagem de felicidade, 
se tiver algo em nosso inconsciente que está nos entristecendo, os 
pequenos detalhes em sua expressão irão mostrar essa real emoção. 

O nosso consciente é alimentado a todo momento com novas 
experiências, informações e hábitos, dessa forma, as informações 
antigas vão sendo levadas para o subconsciente. Por isso, quando 
tentamos criar novos hábitos, precisamos estar sempre repetindo essa 
informação em nossa mente, para que ela permaneça no consciente. 

Criar novos hábitos geralmente é uma tarefa complicada quando temos 
outros já tão enraizados em nossas vidas, mas, estudos confirmam que 
se repetirmos uma atividade sempre da mesma forma por 7 dias, essa 
atividade passará a ser um hábito, isso acontece por conta da 
repetição, ao fazer isso você acaba de reprogramar seu cérebro para 
uma nova atividade. 

Para que esse tipo de reprogramação 
aconteça você precisa entender exatamente 
o que está em seu subconsciente e, uma 
forma de fazer isso é se autoavaliar. As 
autoavaliações podem te ajudar a entender 
aquilo que não está explicito, é como um 
momento de reflexão, onde você vai acessar 
as suas origens para compreender como 
isso tem refletido no seu presente. 
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Essa é chave para conseguir controlar sua mente, a partir do momento 
que conseguir acessar o seu subconsciente, você poderá controlar 
todas as suas emoções. 

Outro ponto importante que não podemos nos esquecer são as 
conexões neurais das nossas memórias. 

A nossa memória funciona como um HD de computador, ela armazena 
tudo o que vivenciamos, desde o nascimento até a morte. Essas 
memórias podem ficar por anos sem serem acessadas, mas sempre 
haverá um gatilho que fará que ela retorne. 

A nossa memória precisa ser constantemente alimentada com novas 
informações para manter as conexões neurais. Quando não 
trabalhamos nossa mente, com exercícios de memória por exemplo, 
podemos nos deparar com dificuldades em acessar memórias antigas. 

Gatilhos Mentais Na Oratória 

 

Os gatilhos mentais na oratória são uma maneira de trabalharmos com 
a reprogramação mental. Eles podem te ajudar a chegar até a tão 
sonhada “boa oratória”. 

Vejamos agora a base para que consigamos alcançar a excelencia na 
boa oratória. 

O QUÊ? 

Determinar o que é o princípio de tudo. O que quer fazer, o que falar, 
o que aprender etc. A partir do momento que identificar o que, 
podemos começar a trabalhar nossa mente. 
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POR QUE? 

Tenha em mente porque isso é importante, qual a relevância disso em 
sua vida, como e de que forma isso irá te impactar. Entender a 
importância irá te ajudar a alcançar o seu objetivo. 

COMO? 

Após ter encontrado “o quê” e o “por que” é hora de identificar como. 
Estabeleça de que forma irá realizar tal atividade para saber por onde 
começar. 

REPETIÇÃO 

Essa é parte importante do processo, para que toda a reprogramação 
mental funcione, é necessário que isso seja repetida muitas e muitas 
vezes, já que, como já vimos anteriormente, para que algo se torne 
um hábito é preciso que isso seja feito da mesma forma durante 7 dias, 
ou seja, já comprovamos que a repetição nos leva ao hábito, portanto 
as repetições com certeza te ajudará nesse processo. 

CONEXÃO 

Por último, mas não menos importante, temos a conexão. Quando 
falamos nisso, nos referimos a conexão entre pessoas. No processo de 
reprogramação mental precisamos ter alguém com quem tenhamos 
uma forte conexão ou intimidade pois, quanto maior a conexão que 
tiver com essa pessoa, maior será a influência dela sobre você. Quando 
uma pessoa tem forte influência sobre nós, é mais fácil que a ponto de 
vista dela modifique a sua opinião sobre determinado assunto. 

Seguindo esses passos, você está um pouco mais perto de alcançar a 
“boa oratória”, pois essa ferramenta vai te ajudar a programar seu 
cérebro a fazer apenas o que você quiser que faça. 

Videos Complementares 

https://www.youtube.com/watch?v=hNNVMkM4xm0 

Referências Bibliograficas 

DELL’ISOLA, Alberto. O Que é Reprogramação Mental e Como Fazer. 
Disponível em: 

https://albertodellisola.com.br/reprogramacao-mental/ 
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10 – Equipamentos 

Equipamentos 

Os equipamentos em uma apresentação são como a base para o 
orador. Se pararmos para pensar, como ele pode dar uma grande 
palestra em um auditório enorme, sem um microfone para amplificar 
sua voz. Ou pior ainda, como ele pode passar sua apresentação de 
slides se no local não há um Datashow.  

Nessa aula, nós veremos qual a importância dos equipamentos na 
oratória e quais erros não devemos cometer em relação á isso para 
não comprometer nossa apresentação. 

Os equipamentos que podem ser utilizados por oradores podem variar 
de acordo com o tipo e local da apresentação, mas em sua grande 
maioria são: microfones ou headsets, Datashow, computador ou 
notebook, equipamentos de som, controle remoto para troca de slides 
etc. Veremos agora um pouco sobre cada um desses equipamentos. 

Microfones e headsets : O uso dos microfones e headsets são muitos 
comuns em apresentações de auditório ou ao ar livre. Geralmente, 
quem escolhe um ou outro é o orador, ou é utilizado o que se tem no 
espaço da apresentação.  

Os microfones podem ser com ou sem fio, o mais recomendado é que 
se utilize os sem fios, para não atrapalhar a mobilidade do orador 
durante a apresentação. Eles são de fácil utilização, basta ligar um 
botão no próprio equipamento.  

Os headsets são uma ótima opção para o orador que gosta de ter suas 
mãos livres durante a apresentação, já que o microfone ficará próximo 
ao seu rosto apoiado na cabeça.  

Vale lembrar que em ambos os casos é importante fazer a verificação 
de pilhas e baterias para que não haja constrangimentos durante a 
apresentação. 
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Datashow: O Datashow é a ferramenta utilizada pelo orador para 
passar sua apresentação de slides por exemplo, mas, não se limitando 
a apenas isso, ele ainda pode exibir imagens, vídeos e qualquer outra 
informação (visual) que ele queira exibir para seu público. 

Ele também é um equipamento de fácil utilização e muito útil, já que 
na grande maioria, os oradores utilizam de slides para compor suas 
apresentações. 

É importante sempre lembrar que verificar a lente do equipamento e 
ajustar o foco para que a imagem saia nitidamente. 

Controle remoto: O controle remoto, como o nome já diz, serve para 
que orador possa passar seus slides, pausar os vídeos, adiantar ou 
retroceder, sem que ele tenha que fazer isso no seu computador ou 
notebook. 

Essa é uma ferramenta excelente pois, nesse caso o orador não fica 
preso próximo ao computador, ele pode explorar todo o palco e fazer 
a mudança que deseja apenas usando o controle.  

Ele também funciona a base de pilhas ou baterias, então lembre-se de 
verificá-los antes da apresentação. 

Equipamentos de som: Os equipamentos de som são geralmente 
verificados por outras pessoas, antes que orador entre em cena, mas 
vale a pena confirmar se está tudo certo. 

Eles servem para que a voz do orador, ou os sons dos materiais 
trazidos possam ser amplificados para que todo o público possa ouvir 
claramente de onde estiverem. São de extrema importância na 
apresentação, já que se o orador estiver em um ambiente amplo, sua 
voz não alcançará a todos sem o auxílio desse equipamento. 

Computadores e notebooks: Esses são essenciais para a 
apresentação, já que é neles onde a apresentação dos materiais será 
colocada. Geralmente o local da apresentação sempre fornece um 
computador ou notebook para o orador, mas é bom levar um notebook 
de caso, se puder, para prevenir possíveis falhas, já que no 
computador do local pode não haver um software específico para abrir 
suas apresentações. 

Agora que já entendemos a importância dos equipamentos para as 
apresentações, vamos para algumas dicas cruciais para que sua 
apresentação seja um sucesso. 
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Dica 1: Faça uma lista dos equipamentos que irá precisar para sua 
apresentação e encaminhe-a para equipe responsável pelo local para 
que verifiquem se tem todos os equipamentos necessários. Caso os 
equipamentos sejam levados por você, faça um check-list para verificar 
se está levando todos os equipamentos necessários. 

Dica 2: Verifique o funcionamento dos equipamentos. Sejam eles seus 
equipamentos ou da instituição responsável pelo local, verifique se 
todos estão apresentando bom funcionamento. 

Dica 3: Sempre salve seus materiais em mais de um dispositivo de 
armazenamento (pendrive, nuvem, celular, cartão SD), para o caso de 
um deles apresentar mal funcionamento, você sempre terá uma 
segunda opção. 

Dinâmicas Com O Público 

 

Como já vimos anteriormente, as dinâmicas são ótimas estratégias 
para descontrair o ambiente da apresentação e trazer de volta aqueles 
que já estão um pouco dispersos no meio da apresentação. 

Dinâmicas além do poder de descontração, são ótimas para abordar 
assuntos de difícil compreensão, já que, o orador poderá explicar com 
uma atividade pratica aquilo que deseja transmitir a seu público. Além 
de transmitir a mensagem que deseja, ele ainda irá promover um 
ambiente despojado e divertido. 

Esse é um momento muito importante durante a apresentação, pois é 
quando o público pode fazer contato diretamente com o orador, e isso 
acaba estabelecendo uma conexão maior entre eles. 
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Em suma, como já vimos desde o início, quanto maior o contato com 
o público, mais atenção dele você terá, por esse motivo, use a 
tecnologia a seu favor, explore dos equipamentos que tiver a 
disposição para fazer uma apresentação extraordinária. 

Referências Bibliograficas 
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11 – Pesquisa e Desenvolvimento de Tema 

Pesquisa E Desenvolvimento De Tema 

Qual método de pesquisa você tem utilizado para fazer trazer conteúdo 
para suas apresentações? Internet? Livros? Se for pela internet, qual 
a credibilidade dos sites que tem pesquisado? As informações são 
verídicas?  

Esses são pontos importantes que devemos nos atentar ao pesquisar 
conteúdos na internet para apresentações. Já imaginou que fiasco seria 
trazer uma informação inverídica para seu público? Isso tiraria toda 
sua credibilidade e com certeza arruinaria sua apresentação. 

Para que situações como essa não aconteça, devemos seguir alguns 
passos na hora de realizar nossas pesquisas: 

 Primeiramente, liste todos os temas que serão abordados em 
sua pesquisa. Isso te ajudará a organizar os conteúdos e 
analisar se realmente tudo isso é relevante para sua 
apresentação; 

 Como mencionamos acima, procure sempre trazer as 
informações que realmente são relevantes. Uma apresentação 
carregada de informações pode ser um pouco entediante e, o 
orador acaba por não conseguir transmitir a ideia desejada; 

 Procure por sites confiáveis na hora de pesquisar. Um erro 
muito comum que vemos em apresentações, são oradores que 
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trazem conteúdos de fontes não confiáveis como, por exemplo, 
o Wikipédia. Procure sempre por sites especializados no 
assunto, ou até mesmo por artigos; 

 Agora que você já tem posse de todas as informações dos 
conteúdos que quer trazer para sua apresentação, encontre 
uma forma clara de expor tudo isso, ou seja, adapte sua 
apresentação de acordo com seu público alvo, pensando no tipo 
de linguagem e expressões que pode usar com esse público; 

 Por último, mas não menos importante, selecione os elementos 
que você irá trazer para complementar sua apresentação. 
Imagens, vídeos, músicas, documentários e dados científicos 
são ótimas opções. 

 Vale ressaltar que, a linguagem que você usar para transmitir 
as informações ao seu público, é um ponto muito importante da 
sua apresentação, já que se usar a linguagem inadequada seu 
público pode não prestar atenção no que está sendo 
transmitido. 

Desenvolvimento Do Tema 

O ponto crucial para as apresentações é o 
desenvolvimento do tema, já que, na maioria 
das vezes, vemos oradores perdidos em meio 
a sua própria apresentação. Mas afinal, do que 
se trata o desenvolvimento do tema. 
Basicamente, trata-se das ferramentas que 
usamos durante nossa apresentação e como 
elas atuam a nosso favor captando a atenção 
do público. Para isso, o orador pode trazer uma 
dinâmica de grupo, de forma que toda a plateia 
possa participar, abrir um momento da sua 
apresentação para um bate papo ou para esclarecer as dúvidas. Essas 
ferramentas vão te ajudar a dar mais personalidade a sua 
apresentação e ainda vai deixar o público mais conectado com você. 

Existem ainda as etapas do desenvolvimento da apresentação, que 
são: início, meio e fim. 

Respeitar as etapas da apresentação é tão bom para o orador, quanto 
para o público, pois o orador não ira se perder nos assuntos e o público 
não ficará confuso sobre o que está sendo dito. 
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No desenvolvimento da apresentação, é de grande importância que 
orador siga o roteiro que ele criou antes de entrar em cena. Dessa 
forma, ele saberá exatamente em que parte de sua apresentação está, 
quanto tempo tem para expor cada assunto e quais ferramentas ele 
pode utilizar de acordo com o tempo que ainda tem. 

A estruturação da sua apresentação é uma das chaves para alcançar a 
excelência na oratória, portanto procure se atentar aos mínimos 
detalhes durante a pesquisa e desenvolvimento. 
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12 – Adequação de Linguagem Ao Público-alvo 

Adequação De Linguagem Ao Público Alvo 

Durante muito tempo, buscávamos a uniformidade linguística, por isso, 
tudo o que fugia da gramática normativa era considerado erro. Porém, 
no atual cenário, o foco não está mais no conceito de certo e errado, 
mas no de adequado e inadequado, porque se entende que a 
linguagem não é homogênea.  

Em apresentações, nosso maior objetivo é interagir com um certo 
público-alvo, para isso devemos adequar a linguagem a ele. Com 
certeza este é um dos fatores que vai definir se a investida vai ser bem 
sucedida ou não, adequar a sua fala a quem você quer atingir é o que 
faz com que eles o aceitem e tenham interesse pelo seu conteúdo. 
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A falta de adequação da linguagem é mais ou menos como entrar em 
um país e tentar se comunicar com este usando o idioma errado. É 
importante que o orador entenda o poder da boa comunicação com seu 
público, esta adequação pode trazer um excelente canal de 
comunicação Se comunicar de forma adequada irá trazer diversas 
vantagens através do feedback do público-alvo, a linguagem adequada 
ajuda a compressão e a captação desse retorno. 

Quando o alguém assiste uma apresentação, seja ela qual for, espera 
ser bem recebido e entender o que está recebendo, de forma simples, 
e quando consegue facilita e fortifica os laços com o orador. 

 

Para que o orador seja capaz de adaptar sua linguagem, primeiramente 
ele precisa saber identificar seu público alvo. Em apresentações onde 
temos um público pré-determinado, essa tarefa fica mais fácil, mas, 
pode ser um desafio quando não se sabe o que vai encontrar na plateia. 
O olho clínico do orador deve saber diferenciar seu público, se ele é na 
sua grande maioria adolescente, adulto ou da terceira idade, ou de que 
região do estado esse público é (esse é um ponto importante para 
adaptarmos o sotaque), entre outros fatores. 

Em uma apresentação de auditório para um público adolescente por 
exemplo, o orador deverá saber adaptar sua linguagem usando poucos 
termos técnicos e uma linguagem mais informal e despojada, dessa 
forma, além de estabelecer uma comunicação mais eficaz o orador vai 
conseguir trazer mais atenção do seu público. Mas se for o caso de 
uma entrevista de emprego, por exemplo, uma linguagem mais formal 
seria uma ótima opção, já que esse é um ambiente onde precisamos 
impressionar os entrevistadores. 

Uma dica importante quando falamos de adaptação da linguagem, é o 
sotaque. Temos os mais variados sotaques nas régios do nosso país, 
mas devemos lembrar que nem sempre nosso público vai compreender 
o que estamos falando. Nesses casos, lembre-se de não usar muitos 
termos regionais para não dificultar a comunicação com seu público. 
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Adequação Da Didática 

A didática é a arte de transmitir conhecimento, ela basicamente é um 
conjunto de elementos destinados a ensinar algo a um determinado 
indivíduo. 

Para entendermos melhor como funciona a adaptação da didática, 
usaremos como exemplo uma apresentação para um público infantil. 
Sabemos como é difícil entreter as crianças, ainda mais quando 
precisamos que elas fiquem sentadas e em silêncio em um ambiente 
fechado. Nesse caso, apenas falar sobre o assunto que deve ser 
abordado não seria suficiente para manter a atenção dessas crianças. 

A adaptação a didática nesse caso, seria trazer outros elementos além 
da fala para conseguir estabelecer uma comunicação eficaz com essas 
crianças. O orador pode por exemplo, trazer uma brincadeira, onde o 
objetivo seja passar uma mensagem relacionada ao tema da 
apresentação. Ou então ele poderia trazer para essas crianças uma 
atividade que as fizessem refletir sobre o tema, as músicas, vídeos 
divertidos e dinâmicas também são excelentes para esse tipo de 
público. 

O orador precisa usar a imaginação na hora de adaptar sua didática, 
ainda mais quando se tem um público e um tema específico. Não existe 
limites na hora de adaptar a didática, utilize dos recursos que tiver ao 
alcance para estabelecer uma comunicação com seu público e 
transmitir a mensagem de forma clara. 

Videos Complementares 

https://www.youtube.com/watch?v=2CzcHB9Zntw 

https://www.youtube.com/watch?v=6fBOVygtNoU 

Referências Bibliograficas 

ALTERMANN, Dennis. Midiatismo. Escreva Como Seu Público Escreve. 
Disponível em: 

https://www.midiatismo.com.br/escreva-como-o-seu-publico-
escreve.  

REZENDE, Mayra. Mundo Educação. Fatores da Adequação Linguística. 
Disponível em: 

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/redacao/fatores-adequacao-
linguistica.htm. Acesso em: 10 de março de 2020.  
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13 – Domínio de Conteúdo 

Domínio De Conteúdo 

Dominar um conteúdo nunca é uma tarefa muito fácil, não é? Quando 
se trata de um assunto que conhecemos muito bem, isso se torna um 
pouco mais simples, mas, o que fazer quando se trata de um assunto 
que nunca falamos antes? 

Na oratória, o domínio de conteúdo é parte importante do 
desenvolvimento da apresentação, isso associado a alguns outros 
pontos relevantes já mencionados em outras aulas, será crucial para 
garantir a excelência do orador. 

Para facilitarmos esse processo de dominar o conteúdo das 
apresentações, iremos usar um método que irá simplificar muito esse 
processo, o método de Richard Feynman. 

Richard Feynman, é um físico ganhar de um Prêmio Nobel, que 
desenvolveu uma fórmula de três etapas que pode auxiliar a aprender 
determinado assunto rapidamente. Mas antes, precisamos entender a 
diferença entre saber X entender. 

 

Você sabe a diferença entre “saber algo” e “saber o nome de algo”? 
Um exemplo simples de entendermos isso é, quando alguém lhe 
mostra um objeto e te diz o nome dele, você pode guardar essa 
informação pro resto de sua vida, mas você não sabe nada sobre esse 
objeto de fato, não sabe do que é feito, pra que serve, como utiliza-lo 
nem onde encontra-lo. Essa é a diferença básica entre saber e 
entender, nesse exemplo que citamos, você sabe o nome do objeto, 
mas não sabe nada de fato sobre ele. 

Agora que já entendemos a diferença entre saber X entender, vamos 
as etapas para desenvolver o domínio do conteúdo. 

1º ETAPA: Escreva o assunto como se estivesse ensinando a uma 
criança. Escolha um dos tópicos do assunto que irá abordar e escreva 
sobre ele do início ao fim em uma folha, mas escreva como se estivesse 
explicando a uma criança. Não existe nenhum assunto no mundo que 
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não possa ser explicado a uma criança, utilizando as palavras 
adequadas, ou seja, usando apenas palavras simples. Quando 
explicamos algo a uma criança de nove anos, não podemos utilizar 
jargões complicados ou termos técnicos que nem mesmo nos 
entendemos, dessa maneira, nós nos forçamos a entender esse 
assunto em um nível mais profundo para que dessa forma tenhamos a 
capacidade de explica-lo de forma mais simples e com exemplos, para 
ajudar a criança a criar conexões entre as ideias. 

2º ETAPA: Reveja suas lacunas de conhecimento. Agora que com a 
primeira etapa você já sabe com qual assunto realmente tem 
dificuldades, você pode pesquisar cada assunto em questão 
especificamente para procurar compreendê-los. Após pesquisar sobre, 
repita a primeira etapa até que todo assunto possa ser explicado 
simplificadamente. 

 

3º ETAPA: Organize e simplifique. Agora que você já tem a explicação 
mais completa sobre o assunto que quer dominar, simples o suficiente 
para que até uma criança possa entender, tente diminui-la e simplifica-
la, isso irá ajudá-lo a identificar qualquer fragmento pouco convincente 
na sua explicação. 

4º ETAPA: Experimente realmente ensinar o assunto a alguém. Essa 
etapa é opcional, você faze-la ou não, caso queira, encontre alguém a 
quem possa explicar sobre esse assunto, se a pessoa que te ouve não 
conseguir compreende-lo, é porque ainda existem lacunas no seu 
conhecimento, pesquise mais e repita as etapas até que consiga atingir 
seu objetivo. 
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Pronto! Agora você já domina o conteúdo da sua apresentação. Essa 
pode não ser a forma mais rápida de aprender, mas provavelmente 
será a mais eficaz para compreender de fato o assunto. 

Lembre-se sempre que o fato da fórmula mencionar que você deve 
transcrever sobre o assunto como se estivesse explicando a uma 
criança, não pede que necessariamente na sua apresentação você fale 
como se estivesse falando com uma criança, adeque as palavras de 
acordo com seu público. 

Inicio, Meio E Fim 

 

 

 

 

Agora que nós já sabemos como dominar qualquer conteúdo, 
precisamos entender as etapas da apresentação, ou seja, o início, meio 
e fim. 

O início da apresentação é o reflete no seu objetivo, então capriche na 
introdução, seja criativo e traga algo marcante. Deixe claro já no 
começo a ideia central da sua apresentação e se necessário, uso o 
storytelling, isso desperta e prende a atenção do receptor. 

A próxima etapa é o meio, essa é a parte do desenvolvimento da 
apresentação. Neste ponto, é recomendável desenvolver a parte 
central da sua apresentação utilizando o método Conflito X Solução, já 
que, afinal de contas, sem conflitos não há história, não é mesmo?  

Partindo para o fim da apresentação, essa etapa é muito importante. 
Traga algo que marcante e que motive o receptor, deixando seu público 
com um gostinho de quero mais, e lembre-se, sempre deixe o melhor 
para o final, portanto, sempre deixe uma informação relevante ou fato 
interessante para o fim da sua apresentação. 

Agora que você já sabe como dominar o assunto e como dividir as 
etapas da sua apresentação, você poderá levar sua apresentação para 
um novo nível conciliando ambas as técnicas.  

Videos Complementares 

https://www.youtube.com/watch?v=bOvk7-y6TCg 

 

Início Meio Fim 
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14 – Modelos de Apresentação de Slides 

Criando Slides 

As apresentações de slides são partes importantes da oratória, afinal 
de contas os slides geralmente servem como direção para o orador 
durante a apresentação. 

Esses slides podem ser criados em diversas ferramentas diferentes, 
como o Prezi, Projeqt, Powtoon, Trakto, e o mais utilizado que é o 
Power Point. Todas essas ferramentas tem o mesmo objetivo que é 
criar uma apresentação de slides, porém cada uma com suas 
características. 

 

A montagem de uma apresentação de slides varia muito de cada tipo 
de apresentação e qual será sua finalidade, mas em sua grande maioria 
elas seguem os mesmos padrões de confecção.  
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Passo A Passo Da Criação De Slides 

Escolhendo um modelo de slide 

A escolha do modelo dos slides irá variar de acordo com sua 
apresentação, se for uma apresentação para público infantil poderá ser 
usado um modelo colorido e alegre, por exemplo. Tratando-se de uma 
apresentação um pouco mais séria e objetiva como a de uma reunião 
empresarial por exemplo, os temas devem ser mais neutros com cores 
mais frias. Geralmente a ferramenta que estiver utilizando para criar 
os slides irão te oferecer modelos prontos como sugestão. 

Fontes 

As fontes dos slides precisam ser legíveis para quem estiver as vendo 
na apresentação, então fontes de tamanho 28 em diante. Quanto ao 
tipo de escrita, também fica a critério de quem estiver montando a 
apresentação, mas as fontes “Arial” e “Calibri” são ideais para o design 
da apresentação. 

Textos nos Slides 

Como já vimos em aulas anteriores, o foco da apresentação deve ser 
sempre o orador e não sua apresentação de slides, a quantidade de 
texto colocados nos slides será decisivo para que isso aconteça. Slides 
com muitos textos escritos, irá abrir espaço para que o público leia o 
que está escrito e não preste atenção no que é falado. Procure sempre 
reduzir a quantidade de texto colocando apenas palavras-chave nos 
slides. 

Criatividade 

Uma boa opção na montagem dos slides, é trazer imagens que possam 
representar os textos, dessa maneira quando o público visualizar a 
imagem na tela ficará aguardando por uma explicação, já que nos 
slides não tem mais nada escrito. Os gráficos e as tabelas também são 
muito bem vindos nas apresentações de slides, mas nesse caso, 
devemos nos atentar ao tamanho das letras para que fique legível. 

Além de todas essas dicas para a montagem dos slides, você ainda 
pode adicionar vídeos, analogias e citações de figuras importantes, elas 
podem te ajudar a deixar sua apresentação mais impactante. 

Lembrando que os slides só devem conter informações relevantes e 
que sirvam como um gatilho de memória para o orador. A 
apresentação deve ser um complemento e não o componente mais 
importante. 
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Elementos Extras, Prévios E Posteriores A Apresentação 

Os slides são apenas um dos componentes que podem ser utilizados 
nas apresentações, além dele, podemos usar músicas, vídeos, 
dinâmicas e uma ferramenta que ajuda muito os oradores, que é o 
Storytelling. 

O orador também pode optar por trazer elementos posteriores a sua 
apresentação, como folders, livretos, roteiros das apresentações, 
panfletos, convites para eventos posteriores e materiais de marketing. 

As apresentações de slides são apenas uma ferramenta para auxiliar o 
orador a direcionar a apresentação. Unidas a outros materiais como 
vídeos e elementos posteriores, sua apresentação com certeza fará 
muito sucesso. 

 

Videos Complementares 

https://youtu.be/oQt8qyZ975g 

Referências Bibliograficas 

TRAKTO, Time. Trakto. Como Montar Slides: Passo a Passo Definitivo. 
Disponível em:  

https://blog.trakto.io/como-montar-slides-de-apresentacao/ 
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15 – Criando a Própria Marca 

Criando A Própria Marca 

Não é difícil dizer que as apresentações mais marcantes que assistimos 
são aquelas em que o orador é autentico e verdadeiro, não é mesmo? 
Isso porque, quando o orador se mostra autentico para seu público, 
ele deixa uma marca só dele, uma marca pela qual ele ou a mensagem 
que ele transmitiu sempre serão lembrados. 

Mas uma dúvida que de repente pode surgir sobre isso é: Como fazer 
isso? Como deixar minha própria marca nas apresentações? 

O primeiro passo para entendermos como deixar a própria marca é 
entender que cada orador é diferente um do outro, suas características, 
trajetória, seu modo de falar e gesticular, assim como cada 
apresentação também é diferente uma da outra. 

Quando um orador se apresenta e deixa uma marca especifica só dele 
para aquele determinado público, ele facilita que quem o assista faça 
conexões com ele e com o que quer transmitir, além de que ele será 
facilmente lembrado por conta dessa especificidade só dele. 

 

No mundo da oratória, quase tudo pode ser considerado como uma 
“marca”. Qualquer ação que possa ser tomada como uma característica 
do orador, podemos considerar como algo marcante. Dessa forma, 
características peculiares de cada orador, muitas vezes poderão ser 
usadas a seu favor. 

Antes de vermos algumas formas de deixar a própria marca nas 
apresentações, vejamos algumas dicas de como tornar a sua 
apresentação marcante e impactante. 
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 Manter contato visual: olhar nos olhos do seu transmite muita 
confiança e pode te ajudar muito com a técnica de persuasão. 

 Revele sua personalidade: não deixe que o nervosismo de estar 
falando em público esconda sua verdadeira personalidade. 
Lembre-se, as apresentações mais marcantes, são as dos 
oradores autênticos. 

 Não leia: evite ao máximo ler. Se você utiliza slides para 
complementar sua apresentação, procure adicionar apenas 
imagens e palavras chave. A apresentação é apenas uma 
ferramenta de apoio, o conteúdo é dominado por você. 

 Gesticule: faça gestos e gesticule com as mãos de acordo com 
o ritmo da sua apresentação, isso irá te ajudar a tornar a 
apresentação mais natural. 

 Mantenha o foco: é comum que quando nos empolgamos 
falando de um assunto, percamos o foco isso não deve 
acontecer. O orador deve procurar manter a essência da 
apresentação, dando foco a informações relevantes da sua 
apresentação. 

 Agora que já temos base de como fazer uma apresentação 
marcante, vamos ver alguns exemplos de como podemos criar 
nossa própria marca, tendo em conta as características do 
orador. 

 Bordões: oradores ao longo de sua trajetória acabam 
adquirindo alguns bordões em suas apresentações, que acabam 
se tornando a sua própria marca. Esses bordões podem ser 
usados em vários momentos da apresentação, pode ser usado 
para dar início, na finalização ou até mesmo durante. 

 Saudações e Despedidas: a forma como se apresenta e como 
se despede também pode se tornar a marca do orador. Um “oi” 
ou um “adeus” peculiar de um orador se torna especifico quando 
usado em todas as apresentações. Muitos Youtubers ficam 
conhecidos pela forma que se apresentam nos vídeos, e isso os 
acompanha como uma “marca” favorável na sua trajetória. 

 Frases: as frases também se tornam muito marcantes para os 
oradores. Sabe aquela frase de impacto, ou uma frase de 
motivação que o orador sempre deixa como mensagem nas 
suas apresentações? São essas mesmo que podem ser a marca 
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do orador. Muitos oradores hoje são lembrados por conta de 
suas frases de impacto que deixaram ao longo de sua trajetória. 

 Características da aparência: já vimos que a aparência do 
orador é parte importante e muito observado pelo público, e por 
que não utilizar isso a seu favor? Existem pessoas que são 
muitos excêntricas na forma de se vestir, como também 
existem outras que se vestem da forma mais simples, mas o 
uso de um acessório acaba se tornando sua marca registrada. 

 Sotaque: quer algo mais autêntico que um sotaque para deixar 
sua própria marca? Vimos em aulas anteriores que os termos 
regionais não devem ser muito utilizados nas apresentações por 
conta da diversidade do público, mas em casos específicos o 
sotaque pode sim ser algo favorável para o orador. 

 Expressões e Gesticulações: as expressões e gesticulações em 
excesso pode ser um grande problema nas apresentações, mas 
se observarmos de outro panorama elas podem ser bem úteis 
para o orador se ele souber como utilizar. 

Um grande exemplo de quem conseguiu deixar sua própria marca no 
decorrer de sua trajetória, é o ator Jim Carrey. Ele tem uma grande 
carreira em filmes de comédia, mas também deixou sua marca 
registrada que são as expressões faciais marcantes. 

Com tudo isso que vimos, agora já podemos pensar em como deixar 
nossa própria marca, não é mesmo? Na oratória devemos usar tudo a 
nosso favor, seja um vício de linguagem, um sotaque, uma forma 
excêntrica de se vestir e etc. 
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Lembre-se, as marcas que um orador adota pra si, é o que fará ser 
lembrado por seu público. 

Referências Bibliograficas 

GIRALDO, Valentina. Rockcontent. Como Fazer uma Apresentação e 
Capturar a Atenção do Público a Partir do Conteúdo. Disponível em: 

https://rockcontent.com/blog/como-fazer-uma-apresentacao/ 

16 – Poder de Persuasão 

Persuasão 

Quando nos referimos a “Boa oratória” a primeira coisa que vem à 
mente é falar bem em público de forma eficaz para transmitir uma 
mensagem ou ideia, mas um dos aspectos mais importantes para que 
isso aconteça é dominar o poder de persuasão. A oratória persuasiva 
é uma tática muito eficiente utilizada pelos oradores para transmitir 
uma mensagem ao seu público. 

Para entendermos melhor como a oratória persuasiva funciona, 
primeiro precisamos entender a diferença entre “Persuadir” e 
“Manipular”. Muitas pessoas ainda confundem esses conceitos, mas se 
você deseja dominar a técnica de oratória persuasiva precisa entender 
que: 

PERSUADIR – persuadir uma pessoa é oferecer argumentos 
contundentes capazes de incitar uma nova forma de pensar e 
consequentemente de agir. 

MANIPULAR – obrigar outra pessoa ou pessoas a pensar da mesma 
forma que você. 

Agora que já entendemos esses dois conceitos, vamos ver alguns 
passos para dominar a oratória persuasiva. 

Controlar as emoções: falar em público por si só já é uma tarefa que 
nos causa uma série de emoções diferentes, as vezes boa, as vezes 
nem tanto. As emoções do orador são projetadas diretamente em seu 
público durante a apresentação, então controlar as emoções negativas 
como a ansiedade e o medo, substituindo-as por outras como confiança 
e entusiasmo. Dessa forma, o público também irá compartilhar dessas 
emoções positivas e o orador terá certo controle sobre o que o público 
está sentindo em relação ao que escuta. 
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Comunicação por uso de expressões, gesticulações e emoções: 
apresentações com bons conteúdos são ótimas, mas se quer uma 
apresentação realmente excelente precisa transmitir sua mensagem 
de forma a inspirar pessoas, e uma das formas mais eficazes de fazer 
isso acontecer é compartilhando suas próprias emoções. Essas 
emoções podem ser expressas por meio de expressões ou gestos. 
Quando deixamos o público ver nossas emoções criamos um ambiente 
de confiança, e fica muito mais fácil persuadir um público que já confia 
em você. 

Transmitir segurança: para convencer alguém sobre determinado 
argumento, esse alguém deve sentir segurança sobre a veracidade 
desse argumento, e isso só será possível se orador conseguir transmitir 
segurança sobre o que está dizendo. Para tanto, o orador deve ter total 
domínio do assunto que está falando, caso contrário, será quase 
impossível persuadir o público. 

Crie um “Espirito de União”: se pararmos para analisar, os discursos 
mais persuasivos da história são de oradores que falam para uma 
grande comunidade, fazendo sempre o uso da palavra “nós”, e isso cria 
uma ideia de união. Essa é uma estratégia muito eficaz pois desperta 
no público uma sensação de pertencimento, e as deixa mais abertas 
para novas ideias. 

Argumentos fortes para defender as ideias: se você quer 
convencer alguém de uma ideia precisa ter fortes argumentos para 
isso. Para isso, pesquise muito sobre o assunto que irá defender, 
fortaleça seu argumento a ponto de conseguir responder qualquer 
possível questionamento que tenha o intuito de ir contra ele. 
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Essas são algumas dicas para que você possa dominar a técnica da 
oratória persuasiva, mas nada melhor do que o tempo e a experiencia 
para que você consiga dominar completamente essa ferramenta tão 
util. 

Marketing Pessoal E Venda De Idéias 

Marketing pessoal são estratégias direcionadas voltadas 
para vender a própria imagem. Você deve estar se 
perguntando, qual a relação disso com a oratória? É 
muito simples! Se expressar bem é essencial para um 
orador, mas quando se quer vender a própria imagem, 
saber se expressar bem se torna imprescindível.  

Muitas pessoas usam hoje a oratória para impulsionar 
sua imagem, e essa é uma estratégia muito eficiente já 
que quem domina a boa oratória consegue facilmente 
falar sobre si mesmo sem parecer arrogante ou algo do 
tipo. 

Video Complementar 

https://www.youtube.com/watch?v=b3qvMSEt2hk 
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17 – Medo De Falar Em Público 

Superando O Medo De Falar Em Público 

Falar bem em público é uma habilidade desejada por 
muitas pessoas hoje em dia, porém essa tarefa pode 
se tornar algo aterrorizante para algumas pessoas. 
Para entender melhor como superar o medo de falar 
em público, vamos descobrir como funciona o 
mecanismo que ativa esse medo em nosso cérebro. 

Estudos mostram que o nosso cérebro é programado para fugir quando 
nos encontramos em situações de perigo ou ameaça, liberando 
adrenalina por todo o nosso corpo causando uma rigidez muscular, 
suor, tremedeira, etc. Muitos oradores se questionam sobre como 
superar esse medo, a resposta mais correta é que, não se supera o 
medo de falar em público, mas ele pode sim ser controlado com 
algumas técnicas. 

O medo de falar em público é chamado de Glossofobia. Estudos feitos 
na década de 90 comprovam que o medo de falar em público está 
presenta em mais de 50% da população, ou seja, não é algo incomum 
nas pessoas e muito menos um motivo para se desistir da tão sonhada 
“boa oratória”. 

Um consultor americano chamado Joel Comm desenvolveu ao longo de 
sua carreira como palestrante, algumas dicas que podem nos ajudar a 
superar esse medo que podem ser muito uteis nessa jornada. 

1. Seu conteúdo é mais importante do que você 

A não ser que você seja uma grande celebridade, as pessoas que o 
assistem não vieram para te ver e sim para ouvir o que tem a falar. É 
importante ressaltar que a palestra ou apresentação não é sobre você 
(a menos que realmente seja uma apresentação pessoal), portanto o 
foco também não é, portanto lembre-se de manter o foco no seu 
objetivo que é ensinar, inspirar, orientar ou até mesmo divertir o 
público. 

2. Interaja pessoalmente 

Antes de iniciar sua apresentação/palestra, interaja com as pessoas 
presentes no local, sejam elas parte do público, equipe ou outros 
palestrantes, isso irá ajudar a criar um ambiente familiar. Quando 
vemos rostos familiares nos sentimos ais confortáveis, 
automaticamente nos deixa mais à vontade para falar. 
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3. Não somos perfeitos 

Não há problema algum em errar. Agora que você já tem um ambiente 
familiar não se martirize por errar uma palavra ou esquecer uma frase, 
tente tornar isso o mais natural possível, afinal de contas somos todos 
seres humanos. O importante é não se desesperar e continuar 
seguindo o ritmo da sua apresentação, porque é pouco provável que 
alguém vá lembrar desse seu erro. 

4. O público é composto por pessoas como você 

Falando para 10 pessoas ou falando para 10.000, o público será 
exatamente igual, são pessoas iguais a você e muitas delas 
provavelmente sofrem do mesmo medo de falar em público. Orgulhe-
se por estar ali diante do público e não os deixe te intimidar.  

5. Use sua paixão, experiência e conhecimento 

Ser chamado para palestrar ou se apresentar é uma grande honra, 
significa que pessoas tem interesse no que você tem a ensinar, 
portanto, quando for falar, demonstre toda a sua paixão por aquilo que 
está fazendo. Voce já tem o conhecimento então, use-o, fale com 
entusiasmo, mostre o quanto aquilo que está falando é importante para 
que o ouve. 

Uma dica bônus para você se sentir mais confiante é usar o Storytelling 
para humanizar o público. Contar experiencias reais irá ajudar seu 
público a entender que sua vida também é como a deles e que todos 
ali são exatamente iguais. 

Autenticidade 

Já falamos antes sobre autenticidade, e mais uma vez ela se faz 
importante. Seja você mesmo nas apresentações, mostre quem você 
é e conseguirá cativar seu público. Pessoas ficam mais abertas e 
compreensíveis quando estão escutando pessoas como ela, então não 
se preocupe se vão ou não gostar de você. 
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É claro que existiram momentos em que precisaremos incorporar uma 
persona, mas uma persona criada por você não deixa de ser autentica, 
isso fará que sua presença seja ainda mais marcante para esse público 
que o assiste. 

Agora que já temos todas as dicas uteis para superar o medo de falar 
em público, que tal começar a coloca-las em uso? Já dizia Edu Cunha: 
“A arte de falar em público, pode ser desenvolvida por qualquer um 
que tenha o desejo de expressar-se assertivamente”. 

Video Complementar 

https://www.youtube.com/watch?v=5tFfI_jO7cw 

Referências Bibliograficas 

DÔLIVEIRA, Mariana. Escola Conquer. Por que sentimos medo de falar 
em público e como supera-lo. Disponível em: 

https://escolaconquer.com.br/por-que-sentimos-medo-de-falar-em-
publico/ 

Clube da Fala. 7 Dicas de como Desenvolver a Oratória Para Vender 
Mais. Disponível em: 

https://www.clubedafala.com.br/como-desenvolver-a-oratoria 

Aprende Aí. Como superar o medo de falar em público em 5 minutos? 
Disponível em:  

https://aprendeai.com/carreira/como-vencer-medo-de-falar-em-
publico/ 
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18 – Oratório Virtual e EAD 

Oratória Virtual E Ead 

Você sabia que podemos utilizar a oratória no mundo virtual e no EAD? 
Isso mesmo! Hoje o mundo virtual está repleto de profissionais que 
usam a internet e redes sociais para alcançar seu público, através de 
lives, transmissões ao vivo, reuniões, videoconferências, divulgações 
de produtos e serviços e etc.  

Agora você deve estar se perguntando “Onde a oratória entra nessa 
história?”. A resposta é simples, a oratória é o ponto de partida tanto 
para o mundo virtual quanto no EAD. Imagine um professor de ciências 
da modalidade EAD, ele tem diversas aulas, todas de no mínimo 50 
minutos para ministrar a seus alunos. Você acha que ele conseguiria 
manter esses alunos atentos nas aulas sem ter a mínima noção de 
oratória? Isso mesmo, ele não conseguiria, assim como um profissional 
da área de estética que faz uma live para divulgação de seus serviços, 
também não conseguiria atrair o público.  

 

Para que possamos compreender melhor como isso funciona, vejamos 
algumas situações onde a oratória se faz presente.  

1 – Aulas EAD: como já mencionado acima, as aulas EAD são um 
exemplo de quando precisamos dominar a oratória afinal de contas, 
nenhuma aula chata e entediante irá prender a atenção dos alunos por 
muito tempo.  

2 – Palestras Online: hoje em dia o que mais vemos por aí são 
palestras online, onde você se cadastra e recebe um link para entrar. 
Um palestrante que não conseguir cativar seu público pelas telas de 
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celulares e computadores, provavelmente não irá atingir seu objetivo 
e passar a mensagem que deseja.  

3 - Reuniões Empresariais: dentro do ambiente empresarial, vemos 
muitas reuniões que são feitas remotamente, ou seja, por chamadas 
de vídeos por aplicativos como o Skype, Zoom e outros. Porém uma 
tarefa que pode até parecer simples, pode se tornar um fiasco se a 
pessoa em questão não dominar uma boa oratória.  

4 – Lives: são muito utilizadas nas redes sociais, sejam pra interagir 
com o público ou para divulgar um novo produto. Youtubers e 
Influenciadores Digitais estão constantemente utilizando as lives do 
Facebook ou Instagram para interagir com os fãs e até mesmo anunciar 
lançamentos de novos vídeos, marcas etc. Nesse caso, a oratória é 
ainda mais importante pois ele está falando para um público muito 
variado, é importante que todos compreendam a mensagem da mesma 
forma.  

Esses são apenas alguns dos exemplos de onde podemos notar a 
necessidade de dominar a oratória, mas existem diversas outras 
situações no universo digital que podem necessitar da mesma.  

Dicas 

Para todas as situações que nós citamos anteriormente, são 
necessários alguns preparos para que tudo saia muito bem, e existem 
algumas dicas que podem ajudá-lo a se preparar. 

Roteiro: ao longo do curso, nós já 
vimos inúmeras vezes que os roteiros 
são indispensáveis. Independente da 
apresentação ter um público presente 
ou não, o roteiro deve estar em mãos 
na hora da apresentação, pois se em 
uma apresentação frente a frente com 
o público já é difícil prender a atenção, 
imagine só em uma apresentação onde 
seu público está do outro lado da tela. 
Planeje um roteiro com as informações 
importantes que deseja trazer para a 
apresentação e o siga à risca. 

Treinamento: se tiver a oportunidade de praticar antes de iniciar sua 
apresentação, por que não fazer? Quando praticamos podemos 
encontrar pontos que podem ser melhorados, erros de dicção, pontos 
não tão importantes que podem ser retirados da apresentação. 
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Portanto, sempre que possível tire um tempinho para praticar sua 
apresentação, a não ser que seja realmente impossível praticar antes. 

Ambiente: certifique-se sempre de o ambiente onde está transmitindo 
sua live, ou fazendo sua transmissão ao vivo está adequado. O mais 
importante é garantir que tenha uma boa iluminação e a estabilidade 
do dispositivo para gravação. Vale lembrar também que em reuniões 
empresariais devemos redobrar a atenção com o ambiente. 

Interagir: não temos um público presente para poder perceber suas 
sensações sobre a apresentação, então interaja com eles. Faça gestos, 
perguntas, faça com que se torne o mais natural possível pra que esse 
público não sinta falta da sua presença fisicamente. Quanto mais 
interagir com o público mais conectado ele estará com você, logo, mais 
atenção deles você terá. 

Sons e ruídos externos: em algumas situações como lives e 
transmissões ao vivo é interessante deixar que o público escute o que 
esta se passando no seu ambiente, isso torna a live mais familiar e 
menos robotizada. Mas, em reuniões e aulas EAD por exemplo, os sons 
e ruídos externos irão atrapalhar muito no decorrer da gravação. 
Portanto, identifique o tipo de situação para saber se os sons e ruídos 
irão te atrapalhar ou não. 
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Para qualquer uma das situações citadas, lembre-se de verificar todos 
os equipamentos. Não queremos interromper uma live ou uma reunião 
importante por conta de uma bateria fraca, não é mesmo? 

Assim como na oratória comum, no EAD e Virtual devemos sempre nos 
preparar para fazer o melhor para cativar o público, mesmo que nesse 
caso, ele não esteja presente e sim do outro lado de uma tela. 

Referências Bibliograficas 

SILVA, Mariana. Neriteduca. 5 Dicas para prender a atenção dos seus 
alunos na aula EAD. Disponível em:  

https://neriteduca.com.br/blog/5-dicas-prender-atencao-de-alunos-
em-aulas-EAD 

Postgrain. 9 Dicas para fazer uma live imperdível no Instagram. 
Disponível em: 

https://postgrain.com/blog/9-dicas-para-fazer-um-live-imperdivel-
no-instagram/ 

Netshow.me. Como transmitir ao vivo: Check List para uma live 
profissional. Disponível em: 

https://netshow.me/blog/como-transmitir-ao-vivo-checklist/ 

 

19 – Você É Aquilo Que Crê 

Criação De Persona 

No que você pensa quando escuta “Você é aquilo que crê?”. Essa é 
uma frase que diz muito sobre a oratória, afinal de contas quer um 
lugar melhor para incorporar uma persona? 

Primeiramente vamos entender o que é uma persona. Uma persona é 
basicamente uma figura/personagem criada pelo orador para ajudá-lo 
a deixar a sua própria marca. O conceito de persona envolve uma 
especificação mais detalhada do público-alvo, sendo um personagem 
semifictício construído através de uma síntese de informações sobre o 
perfil do consumidor ideal como idade, renda, localização, e também 
de comportamento como hábitos, desejos, desafios e motivações. 

Quem criou o conceito de personas foi Alan Cooper, designer e 
programador de softwares, ao desenvolver um sistema de 
gerenciamento de projetos em 1983. 
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Kathy era gestora de projetos e foi entrevistada por Cooper, que queria 
entender melhor o seu trabalho. Segundo o programador, ela foi uma 
espécie de persona primitiva. 

Ao longo do projeto, Cooper travava diálogos internos, como se fosse 
Kathy explicando o que precisava daquele software no seu dia a dia.  

Ali ele entendeu a importância da persona: com uma pessoa em mente, 
que tem dúvidas e necessidades reais, ficou mais fácil perceber e 
resolver questões complexas de design e interação. 

Mais adiante, as personas foram formalizadas por ele e se tornaram 
um método dos seus processos de design. Finalmente, em 1998, ele 
lançou o livro no qual explica o conceito de personas. 

Com o Inbound Marketing e o Marketing de Conteúdo, o conceito se 
popularizou ainda mais. Hoje as personas são uma das principais 
ferramentas de planejamento para as marcas que centram suas 
estratégias no consumidor. 

A criação de uma persona tem ajudado bastante as empresas no 
planejamento de estratégias de Marketing Digital mais certeiras, 
alinhadas ao perfil, aos interesses e à jornada dos clientes. 

A criação de personas hoje em dia é uma ferramenta muito utilizada 
por influenciadores de mídias sociais em diversas atividades que vão 
desde aumentar o número de vendas, visibilidade até melhorar a 
popularidade. 

Para criar a persona, é preciso pesquisar: quem são os seus clientes, 
com o que trabalham, o que fazem durante o dia, como se informam, 
quais são suas maiores necessidades? Assim, a persona se embasa em 
dados, não em suposições. 

Criar uma persona é quase como criar uma marca. Assim como em 
uma empresa precisamos definir missão, visão e valores, ao criar uma 
persona precisamos definir suas personalidades, objetivos e público 
alvo. 

Para criarmos uma persona, antes de mais nada precisamos nos fazer 
algumas perguntas importantes, como quem a minha marca quer 
alcançar? Pra quem ela produz conteúdo? Com quem ela deseja se 
comunicar? Quem deseja ensinar, educar ou converter? 

Agora que já temos todas essas informações importantes em mente a 
podemos criar a nossa própria persona, e quem sabe até mais de uma. 
Traga características que tornem sua persona única, original e 
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autentica, dessa forma ela sempre será relacionada a você ou sua 
marca facilmente quando vista por alguém. 

Lembre-se, a sua persona pode ser usada para 
um determinado público, mas não funcionar 
tão bem para um outro. Portanto explore 
diversos tipos de personas e adapte-as de 
acordo com cada público especifico do seu 
serviço ou produto. 

As personas são ótimas estratégias para 
oradores, basta saber exatamente do que 
precisa para conseguir criar a sua própria 
marca e ser reconhecido por ela. 

Video Complementar 

https://youtu.be/KO-Lb_wrYN8 

https://youtu.be/1WVDGXsaHn4 

Referências Bibliograficas 

Academia do Marketing. Como se tornar um influenciador digital. 
Disponível em: 

https://www.academiadomarketing.com.br/como-se-tornar-um-
influenciador-digital/ 

NUNES, Lucas. Lahar. Como Criar Personas para Seu Negócio. 
Disponível em: 

https://blog.lahar.com.br/marketing-de-conteudo/como-criar-
personas/ 

PEÇANHA, Vitor. Rock Content. Descubra o que é buyer persona e quais 
os 5 passos essenciais para criar a sua. Disponível em: 

https://rockcontent.com/blog/personas/ 

GAMEIRO, Luciana. Post Digital. 7 Dicas de Como Criar uma Persona. 
Disponível em:  

https://www.postdigital.cc/blog/artigo/7-dicas-de-como-criar-uma-
persona 

 

 

 



66 Oratória V5 

20 – Dublagem 

Técnicas De Dublagem 

 

Você sabe o que faz um 
dublador? Os dubladores dão 
voz a personagens de filmes de 
animação e programas de TV, 
narram documentários e fazem 
voice-over em comerciais de 
televisão e rádio. 

Alguma vez você já sonhou em 
ser dublador profissional, mas 
desistiu porque acha que não 
tem uma voz bonita? Saiba que, 
para exercer a profissão de 
dublador, não é preciso ter um 

"vozeirão". É apenas necessário que apresente uma excelente dicção e 
que saiba atuar, mesmo que sem aparecer nas telinhas. Mas vale 
lembrar que para se tornar um dublador, você precisa primeiro se 
profissionalizar fazendo um curso de ator com encaminhamento ao 
Registro Profissional (DRT). 

Mas se você já deseja ir aprimorando essas habilidades, temos aqui 
algumas dicas que serão de grande ajuda nessa tarefa. 

Começa a ler em voz alta: dominar a leitura é essencial para 
dubladores, principalmente quando eles têm de ler conteúdo de 
teleprompters ou roteiros. Leia livros, revistas ou artigos de jornais em 
voz alta por pelo menos 30 minutos a cada dia para ficar mais 
confortável. Pronuncie bem as palavras e trabalhe na entonação. Tente 
mudar o som da voz aos poucos para dificultar a tarefa. Leia materiais 
diferentes para melhorar sua voz. Comece com algo simples, avance 
para obras mais complicadas e, por fim, experimente poesia. Tente 
representar papeis, em vez de apenas ler as falas e afins. Parte do 
trabalho dos dubladores é trazer vida as palavras. 

Grave a sua voz enquanto lê: em seguida, ouça as gravações para 
ter noção da sua voz, fazendo anotações pessoais sobre aspectos que 
precisa melhorar. Você pode ficar surpreso com o resultado! Seu tom 
nessa gravação não vai ser igual ao que ouve quando fala ao vivo. 
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Atente-se e acostume-se a essas alterações para conseguir se 
expressar bem com um microfone. 

Use o diafragma: quando ouvir sua própria voz, analise se produziu 
som por meio do nariz, da boca, do peito ou do diafragma. Se falar por 
meio do nariz, vai produzir um som desagradável e irritante; pela boca, 
vai soar calmo; pelo peito, vai produzir sons agradáveis; pelo 
diafragma, por fim, vai soltar sons potentes e claros. Para praticar esta 
última maneira, respire fundo e fique de olho na barriga, que sobe e 
desce. Sorria, boceje e produza outros ruídos com o músculo. Quando 
se acostumar, só vai ter de aprender a manter o padrão. Para isso, 
pode contar com a ajuda de um técnico vocal, ele te ajudará com 
exercícios para manter a mesma entonação por vários minutos. 

Pratique exercícios vocais: alguns desses exercícios são baseados 
na respiração e, podem ajudar você a controlar e a melhorar a voz. 
Tente zumbir ou cantarolar uma escala enquanto assopra em um 
canudo para controlar o fluxo do oxigênio; deite-se no chão, inspire e 
expire fundo, produzindo um "shh" enquanto libera o ar; até ficar 
sentado com os ombros jogados para trás pode fazer bastante 
diferença na voz. Por fim, você também pode praticar a articulação 
com trava-línguas, como "Três pratos de trigo para três tigres tristes”. 
Esses exercícios serão essenciais para que você aprenda a controlar a 
entonação, mudar rapidamente o tom da voz, e até mesmo aprender 
respirar enquanto fala. 

Imite vozes de personagens: aprender a fazer imitações pode 
deixar sua voz mais flexível, além de ajudá-lo a reconhecer a 
intensidade e o tom dos sons e ser uma boa ideia para qualquer fita 
demo. Você não precisa ser imitador profissional para ser dublador, 
mas é bom conseguir mudar o som que produz para ser um profissional 
mais versátil e habilidoso. Tente imitar não só a voz, mas também a 
personalidade das pessoas para trazê-las à vida por completo, em vez 
de só em partes 

Improvise cenas quando estiver imitando vozes de 
personagens: o improviso é uma habilidade importante na área da 
dublagem, já que muitos diretores esperam isso de seus subordinados. 
Com ela, você vai poder incorporar uma personagem e imaginar como 
funciona a cabeça dele. Mergulhe na atuação e invente uma história 
engraçada para contar. Se precisar de ajuda, peça para que um amigo 
faça perguntas e dê respostas de acordo com o que o personagem 
faria. Por exemplo: se estiver imitando Didi Mocó, você pode inventar 
uma história na qual ele se reencontra com os Trapalhões. 
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Cuidados:  descanse a voz periodicamente para não machucar as 
cordas vocais. Cuide bem da voz: hidrate-se e não fume. A dublagem 
é uma área bastante competitiva, portanto você vai precisar ter uma 
voz única e ser muito talentoso para obter sucesso. 

Técnicas De Contagem De Histórias 

Contar uma história vai muito além de simplesmente ler um material 
escrito em voz alta. Um bom contador de histórias é aquele que possui 
muitas experiências sensitivas, que lê bastante, que assiste teatro, 
bons filmes. Cuide da sua dicção, cante, dramatize, dance. Esteja bem 
fisicamente, bem mentalmente, sentimentalmente. Descubra-se, 
invista em você, seja sempre um entusiasta, procure saber, aprender, 
conhecer, experienciar. 

Para isso, também temos algumas dicas que podem te ajudar... 

Leia antes da apresentação: isso ajudará no momento da contação, 
pois você já estará familiarizado com a trama dando abertura para 
improvisar, tornando o momento mais divertido e emocionante. 

Comece pelo título e nome do autor: é muito importante que o 
público saiba diferenciar estes dois aspectos e também reconhecer um 
autor. 

Abuse da imaginação: imagine os 
personagens e dê vida a eles com 
gestos, entonações e até se possível, 
utilize algumas vestimentas especificas. 
Sua ação criará grandes expectativas em 
seu público, além de tornar o momento 
muito prazeroso. 

Dublar assim como contar histórias 
requer que o orador use de toda sua 
imaginação e poder de atuação, para 
assim incorporar o personagem. 

Video Complementar 

https://www.youtube.com/watch?v=z4zze6LwkaY 

Referências Bibliograficas 

 VEIGA, Fernanda. Blog da Leiturinha.  7 dicas para ser um bom 
contador de histórias para os pequenos. Disponível em: 

https://leiturinha.com.br/blog/contador-de-historias/ 
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WikiHow. Como ser um dublador. Disponível em: 

https://pt.wikihow.com/Ser-Dublador 

VARELLA, Claudia. Quer ser dublador de séries? Não precisa voz bonita 
e ganha R$126/hora. Disponível em: 

https://economia.uol.com.br/empregos-e-
carreiras/noticias/redacao/2018/07/18/curso-para-ser-dublador-
escola-de-dublagem.htm 

Portal Educação. Técnicas para contar histórias. Disponível em: 

https://siteantigo.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/biologia/t
ecnicas-para-contar-historias/26048 

 

21 – Blindagem Emocional 

Blindagem Emocional E Autoconfiança 

Quando falamos de blindagem mental, imaginamos que precisamos ser 
muito inteligentes para que possamos reprogramá-la o tempo todo, na 
verdade não é assim que funciona aluno, o nosso cérebro tenta a 
sempre a economizar energia e assim ficar passivos captando as 
informações ao nosso redor e repetir as informações da o mesmo 
trabalho que analisar e ponderar se elas são boas ou não para que 
possamos usá-la ao nosso favor. 

Como Gandhi disse certa vez: “Suas crenças se tornam seus 
pensamentos. Os seus pensamentos tornam-se suas palavras. Suas 
palavras se tornam suas ações. Suas ações tornam-se seus hábitos. 
Os seus hábitos tornam-se seus valores. Os seus valores tornam-se 
seu destino.” 

Então Quais Pensamentos São Bons E Quais Nos 
Sabotam? 

Para obter esta resposta, precisamos estar em comunhão (paz) 
conosco, e gostar e admira o ser quem nos tornamos, Assim estará 
sendo critico e ponderado a nossa realidade no presente. 

São geralmente os pensamentos negativos que possuem um poder 
especial para afetar os nossos destinos. Da próxima vez que você tiver 
um pensamento que seja, de alguma forma, autocrítico, tire um 
momento para fazer uma pausa. Pergunte-se se este pensamento está 
sendo útil, te ajudando a te tornar a pessoa que você quer ser, e viver 
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da maneira que você quer viver. Reconhecer qual a emoção que pode 
estar dirigindo esse tipo de pensamento é fundamental. Seria medo?  
Stress?  Mágoa?  Ansiedade?  Vergonha?  Raiva? 

Ao chegar à raiz da emoção você pode, então, tomar decisões mais 
sábias sobre como responder ao que está provocando essa emoção, ao 
invés de ficar cativo de pensamentos improdutivos. 

Aqui estão cinco passos para encontrar uma maior liberdade emocional 
através da meditação: 

Como Treinar O Controle Mental? 

Começando através da consciência plena sobre seus pensamentos e 
sentimentos, através da sua presença no AGORA, isto é no momento 
PRESENTE, sem deixar sua mente com excesso de passado (pensando 
no que já foi com rancor ou com um saudosismo angustiante) ou com 
excesso de futuro (ansiedades, medos incapacitantes, preocupações 
inúteis). 

Nossa mente não tem um botão de pause ou de stop 
como um aparelho de som, não é tão fácil assim. Todavia, 
com prática e força de vontade podemos pausar e até 
apagar pensamentos. Primeiro tendo consciência deles. 
Estando presente. 

As pessoas tendem a ficar no "piloto automático", levando a vida sem 
perceber o que se passa em sua mente, sempre correndo, sempre 
ignorando seus processos emocionais. Assim a mente fica livre como 
um cavalo selvagem indo para onde bem entende sem qualquer 
limitação ou controle, aí quando você menos espera se sente exausto, 
estressado, triste ou ansioso. 

A solução é ficar atento ao que se passa em sua própria cabeça (seu 
palácio mental), é parar e se perceber, se ouvir, ficando atento ao que 
se passa dentro de você, ligar o observador, para em um segundo 
momento, conseguir mudar a natureza dos pensamentos que habitam 
sua mente. 

Podemos fazer uma analogia entre a mente e um aparelho de rádio: 
quando está ouvindo rádio e de repente começa a tocar sua música 
favorita o que você faz? Aumenta o volume e curte o som. E se ao 
contrário, começar a tocar uma música que você detesta? O que fará? 
Imediatamente irá mudar de estação ou desligar o aparelho. E quando 
pensamentos ruins começam a invadir sua mente o que as pessoas 
costumam fazer? Por incrível que pareça, ao invés de mudar de 
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pensamento imediatamente para um de natureza mais positiva ou 
fortalecedora, não, a pessoa aumenta o volume do pensamento 
estressante em sua mente e fica se torturando. 

Isso porque as pessoas acham que pensar em um problema irá ajudar 
e é o contrário: quanto mais você pensa no problema mais se sente 
enfraquecido e inseguro. 

Vídeo Complementar 

https://www.youtube.com/watch?v=rVMbq4_EZwE 

Referências Bibliograficas 

Bibliografia utilizada para montagem da aula. 

https://www.giisquierdo.com/blindagem-emocional/ 

https://www.acessa.com/saude/arquivo/educacaoemocional/2015/09
/10-blindagem-emocional/ 

 

22 – Descobrindo Seu Propósito de Vida 

Propósito E Missão De Vida 

 

Missão é a nossa razão de ser, o papel que exercemos no mundo no 
tempo presente e no futuro. Já o propósito é o porquê fazemos isso, 
qual a nossa intenção positiva ao realizar uma ação e qual o resultado 
que desejamos causar. 
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Sendo assim muitas dúvidas pairam em nossas mentes quando 
falamos neste assunto. 

Mas você saber qual seu propósito de vida? 

Missão é igual a profissão?? 

E... O que tudo isso tem aver com felicidade? 

A felicidade é um estado durável de plenitude, satisfação e equilíbrio 
físico e psíquico, em que o sofrimento e a inquietude são transformados 
em emoções ou sentimentos que vão desde o contentamento até a 
alegria intensa ou júbilo. A felicidade tem, ainda, o significado de bem-
estar espiritual ou paz interior 

Para compreender tudo isso será necessário algumas questões ligada 
a sua história, uma auto-análise, autoconhecimento para que possa 
perceber que está descobrindo sua melhor versão. 

E profissão? 

Já no sentido mais amplo da palavra, portanto, o conceito de profissão 
tem a ver com ocupação profissional, ou seja, uma atividade 
produtiva/profissional que o indivíduo desempenha perante a 
sociedade onde está inserido. 

Quando nos perguntamos se família tem influência em nossas escolhas 
profissionais, os especialistas respondem... Talvez sim, talvez não. 
Será que a profissão que seus pais exercem também é boa para você? 
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Mais uma grande dica para sua analise é imaginar o cenário que vai 
trabalhar os personagens, os objetos, o percurso, cidade e país, tudo 
isso faz você ter sensações de acolhimento ou de repulsa. 

Missão: É a razão pela qual a empresa existe. Em outras palavras, 
define seu foco de atuação. Nesse caso, o conceito está mais ligado ao 
produto ou serviço. Visão: É uma bússola que serve como um grande 
objetivo de longo prazo, ou seja, aonde a organização pretende chegar 
em um determinado espaço de tempo. 

Uma missão é o efeito e não ato, portanto é um sentimento presente 
em cada etapa, pode ou não ter conexão com valores ou status. 

Felicidade é aquele momento mágico que poderia perdurar uma vida 
toda, e quando sente que atingiu seu ponto chave, sua felicidade plena, 
pois está presente de corpo de alma na ação que está executando que 
o saldo financeiro não justifica tanta excelência e êxtase.   

Resumo de felicidade, um instante de vida que vale pela vida toda. 

Clovis de Barros Filho.  

Vídeo Complementar 

https://www.youtube.com/watch?v=SKWzSWKFtBs  

Prof. Clovis de Barros Filho. 

https://www.youtube.com/watch?v=H4qwTvf6nx4 Gisele Isquierdo 

 

23 – Como Criar e Monetizar o Canal do YouTube 

Primeiros Passos 

Abra no site do You tube. 

www.youtube.com.br 

Perceba que sua conta do Google já está logada, pois você já tem um 
gmail aberto. Quando você abre uma conta do Google tanto no PC 
quanto no celular o email é aberto para dar suporte em todo trâmite. 

A monetização no Youtube é assunto sério para quem busca viver do 
seu conteúdo. De fato, é possível rentabilizar vídeos sobre qualquer 
tema, desde streaming de jogos a videoaulas de matemática. 
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O crescimento da plataforma e do formato no Brasil e no mundo inspira 
jovens e adultos a se empenharem na gravação e na edição de 
conteúdos para conquistar espectadores, assinantes e, claro, dinheiro. 

Mas é importante deixar claro desde o início: a monetização no Youtube 
ainda é um desafio para a maior parte dos administradores dos canais. 

Pensando nisso, decidi criar este texto para esclarecer todas as dúvidas 
relacionadas ao assunto. Neste artigo, conheça as principais regras de 
monetização do YouTube em 2020 e prepare-se para ter bons 
resultados na plataforma. 

No Brasil, surgiram Felipe Neto, Leon Oliveira, BRKSEdu, Felipe 
Castanhari e tantos outros. E o círculo de candidatos a web 
celebridades se renovou. 

 

Segundo a ferramenta Social Blade, são mais de 23 milhões de canais 
existentes hoje em dia (dados de 2018 que levam em conta canais com 
um mínimo de 5 assinantes). 

Com cada vez mais pessoas entrando nesse universo, uma dúvida 
surge. 
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Afinal, Como Ganhar Dinheiro Com O Youtube? 

Essa resposta não é tão simples quanto parece. 

Existem muitas variáveis, e as regras são modificadas com freqüência. 
Mas posso garantir que é possível sobreviver criando vídeos no 
YouTube. E digo mais: trabalhando apenas com assuntos que você 
gosta. Para isso, vamos conhecer os detalhes sobre a monetização do 
YouTube em 2020. 

 

Como Funciona A Monetização Do Youtube? 

O que precisa para fazer parte do Programa de Parcerias do 
YouTube? 

Não pense que, para fazer parte do Programa de Parcerias do YouTube, 
basta criar um canal. 

Existem pré-requisitos para começar a receber dinheiro com os vídeos. 

Essas informações variam de acordo com o modelo de arrecadação 
escolhido. 

Em todo caso, vale lembrar que em qualquer um deles é necessário 
seguir as diretrizes de conteúdo adequado para publicidade. 

Além disso, outras exigências básicas são: 

 Ser residente em um país ou região onde o PPY está disponível 
(o Brasil é um deles) 

 Ter mais de 4 mil horas de exibição pública nos últimos 12 
meses 
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 Ter mais de 1 mil inscritos 

 Ter uma conta do Google AdSense vinculada. 

Ao completar essas condições, basta solicitar a inscrição no programa. 

No entanto, há regras de monetização do YouTube específicas para 
diferentes métodos, como você verá a seguir. 

Receita de anúncios 

Aqui o administrador monetiza o vídeo por meio dos anúncios. 

Existem diferentes formatos. 

Os anúncios gráficos são exibidos à direita ou abaixo do vídeo que está 
sendo assistido. 

Os anúncios de sobreposição aparecem em frente ao vídeo e são 
semitransparentes. 

Os anúncios em vídeo são inseridos antes, durante ou depois do vídeo 
original. 

Podem ser puláveis ou não. 

Além disso, podem vir no formato bumper, que é quando o usuário 
assiste aos primeiros segundos de um vídeo não pulável. 

Por fim, há os cartões patrocinados, que são cards sugeridos em vídeos 
relacionados. 

Não há um número pré-requisitado de inscritos nesse formato. 

Clubes dos canais 

Os clubes são serviços de assinaturas oferecidos pelos youtubers para 
apoio recorrente dos espectadores. 

Eles recebem benefícios como postagens exclusivas para membros, 
bate-papos com os criadores, emojis e selos personalizados. 

Nesse caso, a arrecadação é mensal. 

Para um canal se qualificar para esse formato é exigidas, no mínimo, 
30 mil inscrições. 

Estante de produtos 

No formato de estante de produtos, o canal funciona como uma espécie 
de loja virtual. 
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Nela, as pessoas podem comprar produtos oficiais que são divulgados 
por meio das páginas. 

Para ativar a estante, basta fazer o login no YouTube Studio, selecionar 
a opção “Geração de receita” e adicionar os produtos. 

É preciso ter 10 mil inscritos para cadastrar-se nessa categoria. 

Super Chat 

 

O Super Chat é uma maneira de aquisição por meio de doações. 

Mediante ao investimento, as mensagens dos fãs ficam em destaque 
no feed de conversa e podem aparecer em vídeos ao vivo. 

Esse método é muito comum em lives de games, nas quais o streamer 
lê em voz alta o recado enviado por meio do Super Chat. 

O YouTube inaugurou os seus serviços Premium e, com isso, aproximou 
os fãs dos criadores de conteúdo. 

Nesse formato, o youtuber recebe uma parte da taxa paga pelo usuário 
quando ele assiste vídeos. 

Como vantagens aos assinantes, são oferecidas conteúdos sem 
anúncios, downloads de vídeos para assistir offline, exibição em 
segundo plano e acesso a séries e filmes originais do YouTube. 

Como ativar a monetização no canal do YouTube? 

Agora que você já sabe como funcionam os processos para 
monetização de um canal do YouTube, é hora de começar a faturar. 
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Se o seu canal preenche todos os requisitos citados anteriormente, 
realize os seguintes passos manualmente. 

Primeiro, faça a sua inscrição no Google AdSense. 

Preencha os dados cadastrais, com o site e e-mail e aceite os termos 
de uso. 

Não se esqueça de configurar as suas preferências de pagamento, para 
ter uma conta na qual receber pelo conteúdo monetizado. 

Para ativar os anúncios em um vídeo, siga os seguintes passos: 

 Faça login no YouTube 

 Clique na imagem do canal ou usuário no canto superior direito 

 Selecione a opção “Meu canal” 

 Clique no botão YouTube Studio 

 No menu à esquerda, selecione “outros recursos” e, a seguir, 
“geração de receita” 

 Selecione “iniciar” para ler os termos de uso e começar o 
processo. 

Ao alcançar os pré-requisitos básicos, listados anteriormente no texto, 
o seu canal será automaticamente avaliado pelo YouTube. 

Se estiver tudo em ordem, um e-mail será enviado informando a sua 
participação no Programa de Parceiros do YouTube. 

A partir disso, você poderá monetizar seus vídeos no momento do 
envio, selecionando a opção “gerar receita com meu vídeo”. 

Também é possível monetizar vídeos já existentes no canal por meio 
do Gerenciador de Vídeos. 

Como Ativar Os Clubes Dos Canais? 

Para permitir que as pessoas se tornem assinantes do seu canal, siga 
os seguintes passos:  

Ganhar dinheiro com vídeos no YouTube é o objetivo de grande parte 
dos criadores de conteúdo. 

No entanto, é preciso seguir algumas normas para que os vídeos 
rendam frutos para o criador de conteúdo. 

Alguns dos principais cuidados dizem respeito a: 
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 Assuntos polêmicos e eventos delicados 

 Drogas e produtos ou substâncias perigosas 

 Linguagem imprópria 

 Violência 

 Conteúdo ofensivo ou degradante. 

Você pode verificar por conta própria todas as recomendações através 
das diretrizes de conteúdo adequado para publicidade. 

 Faça login em uma conta Google em um computador 

 Vá até a área de personalização do canal 

 Escolha o quadro “Clube dos canais”, ative-o e siga as 
instruções que aparecerão na tela. 

Como Ativar A Estante De Produtos? 

Para ativar a visualização de produtos no seu canal, siga os seguintes 
passos: 

 Acesse o YouTube Studio 

 Clique na guia “produtos” (opção disponível apenas para canais 
qualificados) 

 Vincule a sua loja na Teespring, especializada em produtos 
personalizados, ao seu canal. 

Como ativar o Super Chat? 

Para ativar o Super Chat e receber mensagens patrocinadas, siga os 
seguintes passos: 

 Acesse o menu de personalização do YouTube 

 Vá até o quadro “Super Chat” e ative-o 

 Siga as instruções que aparecerão na tela. 

Bibliografia 

https://neilpatel.com/br/blog/monetizacao-no-youtube/ 

https://www.youtube.com/watch?v=hKvFHgZJ4Q8 
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24 – O Que São Lives? 

Como Fazer Uma Live 

 

Uma live é uma transmissão de vídeo ao vivo. É quase como uma 
reportagem ou a cobertura de um evento ao vivo na televisão, só que 
pelas redes sociais e com uma estrutura bem mais simples. Por meio 
das lives, o internauta pode acompanhar um evento no momento em 
que ele acontece e interagir com o produtor do conteúdo através de 
comentários e curtidas. 

Quem está produzindo também pode responder em tempo real as 
perguntas e comentários dos seus espectadores. Hoje em dia as 
principais redes sociais, como o Facebook, Instagram e YouTube, têm 
esse recurso disponível para os seus usuários e é bem simples de usar. 

Saber como fazer uma boa live pode te ajudar muito em diferentes 
ocasiões. Sabe por que? Com a transmissão ao vivo você deixa de 
depender do tamanho de um auditório, por exemplo, e passa a ter o 
poder de atingir um público maior. Além disso, esse tipo de ação 
apresenta, em média, um tempo de engajamento 10x maior do que 
vídeos sob demanda. 

Se você quer um exemplo da força de uma transmissão ao vivo, basta 
olhar para a forma como grandes marcas têm feito os lançamentos de 
seus produtos. A Apple, por exemplo, todo ano realiza uma live do 
evento em que apresenta suas novidades ao público. Outro exemplo 
de utilização pode ser dado pela conexão com alunos em cursos e aulas 
online. O Descomplica, por exemplo, site voltado para preparações 



Oratória V5 81 

para o vestibular, realiza transmissões ao vivo com a finalidade de 
fazer aulões, responder perguntas ou resolver exercícios. Essa 
estratégia aproxima ainda mais os alunos e faz daquela experiência 
mais agradável e completa. 

Além disso, a transmissão ao vivo pode ser utilizada em situações em 
que não é possível ter aulas presenciais por algum motivo, porém, os 
gestores e alunos querem continuar com o aprendizado. É uma 
ferramenta completa que pode levar a experiência da sala de aula para 
onde os alunos estão. 

O primeiro passo para fazer uma live é 
verificar os equipamentos necessários. 
Para que sua live seja eficiente e tenha 
sucesso, o primeiro passo é entender e 
investir nos equipamentos certos, 
afinal, eles serão grandes responsáveis 
pela qualidade da sua transmissão ao 
vivo. É claro que o sucesso de uma live 
não depende apenas dos equipamentos, 

mas é um excelente começo. 

Em seguida precisamos de um computador com conexão á internet 
para fazer uma transmissão ao vivo é preciso que o vídeo seja 
preparado para a exibição em tempo real na internet. Para isso, além 
de um computador com internet e a estrutura necessária, você 
precisará também de uma placa de captura, pois é justamente ela que 
vai efetuar a transferência da imagem + som da câmera / VCR para o 
computador. 

Além do acesso a internet, para que seu computador seja capaz de 
fazer uma transmissão ao vivo, ele precisa também realizar dois 
processos, chamados de encoding e broadcasting. Para que o som e a 
imagem consigam chegar até os internautas, é preciso realizar o 
encoding que é nada mais, nada menos, do que a transformar o 
formato do sinal para um que seja adequado para a transmissão na 
web. Para que a transmissão ao vivo se complete é preciso que o sinal, 
já preparado, seja transmitido na internet, ou seja, que servidores de 
streaming realizem a distribuição do conteúdo, isso é o que chamamos 
de broadcasting. 

Entrevistas Em Auditorio E Estúdios 

As entrevistas de auditório hoje em dia são muito comuns, 
principalmente quando se tem objetivo de o público fazer perguntas ao 



82 Oratória V5 

entrevistado. Nessas entrevistas geralmente não é possível fazer um 
roteiro, pois as perguntas virão de várias pessoas diferentes, mas o 
que podemos é nos preparar com respostas de possíveis perguntas 
sobre o assunto, dessa forma ficará mais fácil ter respostas para todas 
as perguntas. 

Já as entrevistas em estúdios são um pouco diferentes das de 
auditório, a que no local só estarão presentes, além da equipe de 
estúdio, o entrevistador e o entrevistado. Nesse caso, as perguntas 
podem ser estudadas previamente, bem como as respostas. Pode ser 
criado um roteiro para facilitar a entrevista, até para que o 
entrevistador não repita perguntas ja feitas antes. 

Além desses dois modelos distintos de entrevistas, ainda temos as 
coletivas de imprensa.  

Conhecidas como coletiva de imprensa, conferência de imprensa ou 
entrevista coletiva é um evento midiático onde uma assessoria de 
imprensa convida jornalistas para transmitir-lhes alguma informação, 
frequentemente abrindo espaço para que estes façam perguntas 
acerca do assunto. 

 

Em geral elas são feitas ao vivo, também podendo ser gravados em 
off, com um ou mais entrevistadores, que farão perguntas especificas 
a sobre determinado assunto ao entrevistado. É importante ressaltar 
também que nas coletivas de imprensa, a estrela é o entrevistado, não 
o jornalista. Vemos muitos casos na televisão de entrevistadores que 
tomam conta da tela e nem se quer parece ser uma entrevista. 

Em suma, sejam em lives, entrevistas de auditório/estúdios ou 
coletivas de imprensa, o mais importante de tudo é a organização. Se 
queremos que algo saia perfeitamente, precisamos de planejamento e 
organização, portanto, crie um roteiro sempre que possível e organize-
se para que tudo saia como planejado. 
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25 – O Que é Vocabulário? 

Como Melhorar O Vocabulário 

Vocabulário, também conhecido como porta-palavras ou estoque de 
palavras, é um conjunto de palavras familiares no idioma de uma 
pessoa. Um vocabulário, geralmente desenvolvido com a idade, serve 
como uma ferramenta útil e fundamental para a comunicação e a 
aquisição de conhecimento. 

Para construir um bom texto, expressar-se adequadamente ou mesmo 
ter alto poder de interpretação de texto, é essencial que tenhamos um 
bom vocabulário. Ter um vocabulário amplo é como ter um glossário 
de palavras e expressões dentro da própria cabeça. Mais do que 
conhecer vocábulos diferentes, é necessário saber empregá-los, saber 
seus sinônimos, descobrir qual se encaixa melhor na ideia que você 
quer passar.  

Mas, como ninguém nasce sabendo, o nosso vocabulário vai sendo 
formado ao longo da vida, e existem alguns meios de tornar o seu 
dicionário pessoal mais amplo e eficaz. 

Leitura 

Para começar, a leitura é uma opção ótima para adquirir 
conhecimentos variados e é uma das formas mais práticas de melhorar 
o seu vocabulário. Mas, para que isso seja feito de uma forma ainda 
mais eficaz, é interessante investir na leitura de diferentes gêneros, 



84 Oratória V5 

fugindo um pouco da sua zona de conforto caso você costume ler 
apenas o que gosta. 

Além de conhecer mais palavras, diversificando sua leitura para livros 
de história, romance, ficção científica, terror, poesia, etc. você também 
vai adquirir várias informações que podem até te ajudar a reforçar seus 
argumentos na hora de defender seu ponto de vista em uma redação 
ou debate, por exemplo. E, fugindo um pouco dos livros, a leitura de 
notícias, revistas em quadrinhos, blogs, etc. também é super válida!  

 

O importante é ler com frequência e ficar atento ao uso de palavras 
que você desconhece, pois assim você pode pesquisá-las e utilizá-las 
em seus textos.        

Diálogos Variados 

Achou que a conversa não faz parte dos seus estudos, né? Se você 
prestar bem atenção ao que está sendo dito, muitas palavras podem 
ser aprendidas através da conversação. Principalmente se você tiver 
contato com um grupo diversificado de pessoas.  

Conversar com seu amigo, com seu avô ou com seu professor, por 
exemplo, te coloca em três contextos diferentes. A linguagem utilizada 
por cada um deles vai ser distinta e te ajudará a expandir e diversificar 
o seu vocabulário. Mas atenção: cuidado para não utilizar marcas da 
oralidade na sua escrita, é necessário distinguir o que pode ou não ser 
útil na hora de escrever.   
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Dicionário 

Quer descobrir uma forma de como melhorar o vocabulário de um jeito 
super fácil? É simples, basta apenas consultar o dicionário. Além de 
conseguir tirar dúvidas sobre conceitos que você não está muito 
confiante que sabe, você também pode descobrir novas palavras para 
usar no seu cotidiano. 

E lembre-se: é muito importante entender em qual contexto aquela 
palavra realmente se encaixa. Vale muito mais utilizar uma palavra 
comum corretamente do que usar várias palavras difíceis fora do 
contexto certo. 

Sinônimos 

Outra dica importante pra quem quer saber como melhorar o 
vocabulário é a utilização de sinônimos. Os sinônimos são palavras 
diferentes, mas com significados iguais (ou semelhantes), que podem 
te ajudar muito a ampliar o vocabulário, além de evitar as repetições. 

Sempre que for escrever, uma dica é prestar atenção nos termos que 
você tem tendência maior de usar e pesquisar sinônimos para eles. 
Dessa forma você evita repetições e a conversa, ou texto, fluirá 
melhor.   

Jogos Recreativos 

Já imaginou que incrível poder aprender se divertindo? Também é 
possível ampliar seu conhecimento de palavras de uma forma mais 
criativa. Você pode usar jogos para enriquecer e diversificar o seu 
vocabulário. Além dos já existentes, como caça-palavras, palavras 
cruzadas e adedanha, por exemplo, você também pode criar outros 
tipos. Uma ideia é você fazer cartas em que de um lado esteja escrito 
alguma palavra variada e, no outro, tenha seu significado e aplicação 
em uma frase.  

Dessa forma, você pode separá-las em níveis de dificuldade diferentes 
e brincar de descobrir qual o significado de cada uma delas. Por fim, 
ganha quem tiver o maior número de acertos.    

Hábito 

Por último, não tem como melhorar o vocabulário sem conseguir fixar 
aquilo que foi aprendido. Por isso, é muito importante que você use as 
novas palavras com frequência no seu dia a dia. Pode ser na redação, 
na conversa, nas redes sociais ou da forma que preferir. O necessário 
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agora é introduzir as palavras que aprendeu no seu cotidiano, para que 
assim você não esqueça mais como utilizá-las.  

E lembre-se, sempre faça pesquisas quando não tiver certeza do 
significado ou de como usar uma palavra em um certo contexto. De 
nada vale aprender algo novo se você não for utilizá-lo de forma 
correta.  

 

Fortalecer o vocabulário é uma tarefa que exige muita dedicação, 
portanto procure maneiras alternativas para amplia-lo. 

Videos Complementares 

https://www.youtube.com/watch?v=-Pm3rg1TY0g&feature=youtu.be 
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26 - Podcasts 

Podcast 

Para você que quer saber o que é podcast, vamos simplificar o 
conceito, que é algo bem simples: o podcast é um material entregue 
na forma de áudio, muito semelhante a um rádio. A diferença é que 
fica disponível para que o consumidor escute quando quiser, não é um 
programa ao vivo. Além disso, o conteúdo é criado sob demanda. 

Podemos dizer que os podcasts têm como base o conceito de áudio 
marketing, representando uma boa oportunidade de comunicação, 
com a proposta de levar mais informação, educar o público, além de 
produzir materiais que sejam criativos e entretenham o público, em 
formato de áudio. Hoje, é muito fácil encontrar podcasts sobre diversos 
temas em sites e plataformas de áudio, ou seja, é algo que tem cada 
vez mais fácil acesso para o consumidor. 

O principal objetivo do podcast é compartilhar conteúdo! Na prática, 
escolhe-se um tema e cria-se um programa ou um episódio para 
compartilhar o que se sabe sobre esse assunto. Conforme ressaltamos, 
essa é uma das maneiras de fazer Marketing de Conteúdo, 
principalmente em tempos em que o consumidor está cada vez mais 
exigente, consumindo novos formatos de mídia de acordo com a 
necessidade de acessar informação. 
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Os podcasts são muito bons para quem tem uma rotina intensa, pois é 
possível ouvi-lo a qualquer hora do dia, muito diferente de vídeos e 
textos, em que é preciso parar um tempo e focar a atenção somente 
no material. 

Existe diversas maneiras de ouvir um podcast. É possível ouvir um 
episódio do podcast escolhido de maneira online, acessando o site do 
negócio que o fornece, entrando na página de podcasts, que muitas 
vezes está no blog, e dar o play. Outra maneira muito comum de ouvir 
um podcast é nas plataformas de áudio, pois muitos deles são 
disponibilizados por lá. Estamos falando do Spotify, Sound Cloud, 
dentre outras plataformas 

Há também um tipo de aplicativo que são chamados de agregadores 
de podcasts. Nesse caso, as pessoas interessadas podem ouvir no 
computador ou no smartphone o lançamento de episódios que 
acompanham de maneira automática. 

Criar um podcast requer muito esforço de quem irá gravar, mas 
preparamos um passo a passo que pode te ajudar muito nessa tarefa. 

Planejamento: qualquer ação que precisamos realizar exige um 
mínimo de planejamento. Por isso, é fundamental que essa etapa não 
seja menosprezada. É no planejamento que se estabelece o objetivo 
que se deseja alcançar com o podcast. A ideia é fidelizar os 
consumidores e conquistar cada vez mais audiência, então é preciso 
dar uma atenção mais do que especial para que este planejamento 
ajude nessa concretização. 

Gravação: sem dúvida alguma, a gravação é um dos momentos mais 
esperados, é a hora em que o planejamento é colocado em ação e 
inicia-se, de fato, a produção do podcast. É importante que ele seja 
gravado em uma sala com boa acústica e conforto para os 
participantes. 

Edição: o podcast não é um programa ao vivo, então ele deverá ser 
editado, pois a ideia é que haja liberdade para os convidados falarem, 
mas nem sempre tudo isso caberá no tempo proposto, além de ser 
necessário fazer alguns ajustes no som. É ai que chega a hora da 
edição, que é fundamental para conferir a fluidez necessária ao 
episódio produzido. Antes de mais nada, certifique-se de que haja um 
backup da gravação original, para evitar possíveis problemas com a 
perda do arquivo ou uma edição errada. 

Publicação: Após a edição, só resta publicar o podcast e anunciá-lo 
para o mundo. Isso pode ser feito tanto no site do negócio, quanto nas 
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plataformas de áudio, como o SoundCloud ou o Spotify. 
Independentemente da plataforma escolhida, é preciso ficar atento às 
suas regras e acordos de publicação. 

Divulgação: o último passo é divulgar o podcast para que o mundo 
possa ouvi-lo. Isso pode ser feito no próprio site ou com uma Landing 
Page. 

Audiodescrição 

A audiodescrição é um recurso que traduz imagens em palavras, 
permitindo que pessoas cegas ou com baixa visão consigam 
compreender conteúdos audiovisuais ou imagens estáticas, como 
fi-lmes, fotografi-as, peças de teatro, entre outros. 

O recurso é direcionado ao público com 
deficiência visual, mas pode beneficiar 
outros públicos com outras deficiências 
e idosos. Ele é normalmente utilizado 
em produtos e serviços culturais, 
educacionais e de entretenimento, 
através da disponibilidade das 
descrições de diversas maneiras, 
permitindo um acesso mais amplo e 
completando uma deficiência que esses 
produtos e serviços tinham para 
contemplar a todos. A disponibilidade 
do recurso pode ser feita mixada ao 
áudio original em filmes, distribuída em 
fones receptores em teatros, acessada 
através de texto pelos softwares 
leitores de tela em livros digitais, 
disponibilizada em audioguias, entre 
outros. 

Nas redes sociais também é cada vez mais comum o uso de hashtags 
como #pracegover ou #pratodosverem com descrições de imagens 
para tornar a internet mais acessível! 

Em 2014, a Ancine (Agência Nacional do Cinema) estabeleceu que 
todos os projetos de produção audiovisual fi-nanciados com recursos 
públicos devem ter legendas descritivas, audiodescrição e LIBRAS 
(Língua Brasileira de Sinais). 

Na atual conjuntura em que vivemos até mesmo a oratória é inclusiva, 
o que nos leva a necessidade de adaptação a nova realidade. 
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27 – Como Vender Conteúdos em Plataformas On-
line 

Como Vender Conteúdos em Plataformas Online 

Existem diversas formas diferentes de vender online. Entre tantas 
alternativas, às vezes pode ser difícil escolher a melhor opção para seu 
tipo de negócio. Para que esta se torne uma tarefa mais tranquila, 
primeiramente vamos entender o que é uma plataforma de vendas na 
internet. 

Uma plataforma de vendas online, é basicamente 
uma estrutura completa de lojas virtuais para que 
você possa disponibilizar seus produtos online, ou 
seja, toda a programação e todo o mecanismo de 
funcionamento para que seus produtos sejam 
visíveis por seus clientes. Por meio de uma 
plataforma de e-commerce você vai montar toda a 
sua loja. É a plataforma que vai manter sua loja 
online e que vai oferecer estrutura para mantê-la 
funcionando, portanto, a escolha de uma empresa 
que ofereça esse serviço deve ser vista com 
cuidado. 

Não é indicado trocar de plataforma o tempo todo, pois ela é o local 
onde você vai carregar seus produtos, cadastrar seus preços, 
disponibilizar fotos e manter uma base de contatos de clientes. Altera-
la com frequência significaria repetir esse trabalho muitas e muitas 
vezes, além de estar correndo o risco de ter que trocar o layout, 
mostrando aos clientes uma certa inconstância que tiraria a 
credibilidade do negócio. 
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Mas afinal, como saber qual plataforma de e-commerce é a mais 
indicada para você? Estude os modelos de cobrança (mensalidades, 
anuidades, pagamentos únicos, valores), os benefícios inclusos (subir 
produtos automaticamente ou ter integração com os Correios e os 
meios de pagamento são ótimos diferenciais) e veja outros diferenciais 
oferecidos (por exemplo, integração com meios de divulgação ou até 
mesmo parceiros terceirizados com condições especiais). 

 

Você deve estar se perguntando agora, “Porque eu deveria usar uma 
plataforma de vendas online?”, é simples, as soluções encontradas em 
uma plataforma de online e a facilidade para venda pela internet. Para 
ter uma loja virtual montada do zero, seria preciso uma equipe de 
programação, design, marketing e planejamento, entre outros custos 
muito altos. Com a plataforma, você concentra seus gastos em 
mensalidades pré-determinadas e ainda consegue montar uma loja em 
poucos dias com poucas ferramentas. A plataforma também tem como 
objetivo garantir o bom funcionamento da loja, sem que ela saia do ar 
ou que aconteçam entraves nesse processo. 

Além disso, a plataforma de e-commerce tem um excelente diferencial: 
o atendimento! Geralmente, ao montar uma loja por conta própria você 
pode encontrar dificuldades em tirar suas dúvidas com quem elaborou 
a estrutura. 

Mesmo com todas essas informações sobre como montar sua loja 
online em uma plataforma de ecommerce, você estar se questionando 
o que realmente pode ser vendido pela internet. A resposta é TUDO. 
Hoje em dia praticamente tudo pode ser vendido na internet, afinal de 
contas há pessoas que recorrem à internet para comprar desde 
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bonecos até soluções corporativas. Portanto, basicamente, é preciso 
entender que essas ofertas se dividem em produtos ou serviços. 

Um dos nichos que mais vem crescendo no mercado de vendas online, 
é o dos cursos. Isso mesmo, os cursos! Existem hoje uma imensidão 
de plataformas que vendem cursos pela internet com uma excelência 
que te deixaria realmente impressionado.  

Uma dessas plataformas é o Hotmart. Ela é uma das melhores 
plataformas de cursos online além de uma excelente plataforma para 
marketing de afiliados. Ela conecta candidatos a afiliado e produtores 
de infoprodutos que desejam vender seus cursos. Além disso, o 
sistema apresenta funcionalidades como: customização do layout do 
site; materiais para apoio ao produtor de conteúdo; interface simples; 
opção para acesso mobile responsivo. 

A plataforma não solicita o pagamento de taxas ou mensalidades. O 
pagamento só ocorre quando você realiza vendas de seus cursos. 

Outra plataforma também muito conhecida é a Udemy. A Udemy 
oferece cursos em variadas áreas de conhecimento como design, 
desenvolvimento e fotografia. Qualquer usuário pode acessar e fazer a 
compra de um curso. Entretanto ele também oferece soluções para 
quem deseja desenvolver um curso online.  

Além da hospedagem a ferramenta permite a venda do curso e o 
recebimento do pagamento via PayPal ou Payoneer. Uma das razões 
para a Udemy estar entre as melhores plataformas de curso online é 
que o seu curso pode participar das ações de marketing da ferramenta 
e atrair mais alunos sem precisar de muito esforço. 

Outras plataformas como o EAD Box, EAD Plataforma, Samba Tech 
também oferecem os mesmos serviços, porém cada um com seus 
diferenciais específicos que podem ou não serem rentáveis para seu 
negócio. 

É importante que um orador tenha conhecimento dessas ferramentas 
para saber como e onde vender seus serviços na internet, e assim 
atingir mais pessoas. 
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28 – Como Viver De Palestras? 

Como Viver De Palestras 

Como vender palestras para empresas no cenário econômico no qual 
nós nos encontramos atualmente? Com um pouco de esforço e foco 
você consegue chegar ao seu objetivo. Para que tudo dê certo 
separamos algumas orientações para te guiar nesse processo. Vamos 
lá? 

Pesquise O Mercado Em Que Deseja Se Inserir 

Antes de tudo, você precisa pesquisar o seu mercado. É importante 
identificar quais são as práticas adotadas no setor, assim você pode 
estabelecer o que seria ou não uma boa conduta para a sua empresa. 

Busque compreender qual é a temática das palestras, como ela são 
divulgadas e quem as contrata. A partir dessa análise monte sua 
estratégia e defina quais são os seus diferenciais e posicionamento no 
setor. 
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Pesquise O Mercado Para O Qual Seu Serviço Será 
Direcionado 

Em tempos de crise o seu serviço precisa ser cada vez mais relevante. 
Primeiro você deve selecionar o setor com o qual gostaria de trabalhar. 
E a partir disso, fazer um diagnóstico do mercado. Identifique as 
demandas, as carências do produto ou serviço que eles oferecem e 
também os pontos fortes e os que devem ser aprimorados pelos 
funcionários daquela área, etc. 

Com esses dados em mãos, você conseguirá montar um conteúdo que 
se adeque mais às perspectivas do mercado que você selecionou. 
Entender as minúcias das dores de seu cliente e criar sua palestra 
visando essas questões tornará sua empresa cada vez mais poderosa. 

Monte Sua Palestra 

Não adianta chegar só com uma idéia na cabeça e tentar vendê-la. 
Estamos falando de ambientes corporativos, que unidos ao cenário de 
crise financeira, exigem uma postura pautada em ações concretas. Por 
isso, você deve ter algo para apresentar quando for contatar os 
responsáveis pela contratação do seu serviço. 

Monte a sua palestra e destaque os pontos importantes do seu 
conteúdo. Não se esqueça de mostrar o quanto o que foi preparado é 
relevante para aquela empresa, sempre voltando a conversa para os 
resultados que ela pode trazer. 

Imagem Pessoal 

O palestrante é o cartão de visitas da empresa. A imagem pessoal 
desse profissional deve ser bem trabalhada. Ele deve ser conhecido por 
sua expertise e influência que ele possui na área, por isso sua imagem 
faz parte de um conjunto de cuidados que deve ter. 

Contudo, essas características não se conquistam da noite para o dia. 
É preciso muito trabalho para se chegar a esse patamar. Além de 
palestras são aconselhável que esse profissional produza outros 
materiais como vídeos e artigos, que mostrem o domínio que ele possui 
sobre o assunto. Essas táticas, se bem trabalhadas, culminarão em 
reconhecimento e prestígio. As vestimentas devem ser adequadas ao 
estilo do publico que irá atender, mas com seu toque de personalidade 
próprio.  
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Divulgação 

Para uma palestra ser contratada por uma empresa, antes de tudo, é 
necessário que ela fique sabendo da existência dela e que exista um 
lugar onde as informações possam ser facilmente adquiridas. O modelo 
pró-bonus (gratuita) serve para que as empresas conheçam seu 
trabalho e indique suas palestras para mais empresas 

Uma forma de fazer isso é trabalhando a imagem do palestrante, como 
vimos na seção anterior. Mas já que estamos lidando com capacitação 
é muito interessante que você busque oferecer conteúdo sobre a área. 

E-books e podcasting  em blogs são ótimas formas de se tornar 
referência. Criar um portfólio é essencial para divulgar sua empresa e 
palestras. Escreva sobre assuntos que você domina e publique. Para 
ajudar na tarefa de ser encontrado é bom que você utilize outras 
estratégias como o e-mail marketing, o SMS e as redes sociais. Elas 
vão servir de ancoragem para as produções mais ricas e volumosas 
que você fizer. 

Invista No Digital, Blogs E CRM 

Já pensou que transformar a sua palestra presencial em uma online 
pode ser uma boa? Como vender palestra para empresas em tempos 
de crise é o objetivo, com essa ação você consegue reduzir seus custos 
e, assim, o preço repassado ao seu cliente vai ser menor. 

Sem contar que isso faria com que você pudesse ter mais clientes ao 
mesmo tempo, sem precisar ficar fazendo retoques no conteúdo ou 
viver viajando. Através de uma plataforma EAD você pode 
disponibilizar seus vídeos que poderão ser assistidos por quem tiver o 
acesso permitido. 
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Não Foque A Venda Em Preço, Mas No Valor Do Resultado 
Que A Empresa Terá Posteriormente 

Em tempos de crise, apesar de o capital ser restrito, uma demanda por 
aprimoramento é criada, pois, só dessa maneira, é possível se destacar 
em um mercado que se encontra em contexto desfavorável. 

Como vender palestras para empresas inseridas nesse cenário? Parece 
uma pergunta muito difícil de ser respondida. Porém, apesar de ser 
uma atividade complicada, ela pode ser desenvolvida com mais clareza 
se focada na transmissão de valores. 

Não podemos negar: o argumento de preço é um artifício muito 
encantador para quem contrata um serviço. A sua palestra pode ser 
gratuita, mas se ela não for relevante para aquela empresa, ainda 
assim você não será convidado para falar. Pense em funcionários que 
trabalham no chão-de-fábrica como ouvinte de uma exposição sobre 
métricas para o marketing. Não faz nenhum sentido, não é mesmo? 

Você não precisa abaixar os preços demais para conseguir efetivar uma 
venda. Basta mostrar para a empresa o quanto o seu conteúdo pode 
trazer melhorias para a performance dos funcionários, e que 
futuramente esse investimento será revertido em crescimento, seja em 
produtividade ou em relação ao lucro. 

Saiba Com Quem Vai Falar 

Para quem você irá apresentar o seu serviço? Essa é uma pergunta 
muito importante, pois vai definir a forma que você irá utilizar na sua 
abordagem. O setor comercial tem um interesse, os de Recursos 
Humanos e da Gestão têm outros, portanto, use uma linguagem 
adequada para o seu receptor. 

Aqui, o que está em pauta não são só as questões relacionadas à norma 
culta da língua ou as apropriações dos jargões da área. Se preocupe 
também em salientar os pontos que saltam os olhos do seu ouvinte. 
Se ele for do RH, por exemplo, assuntos relacionados à subjetividade 
do funcionário vão ser levados mais em conta na hora da tomada de 
decisão. 

Use Uma Plataforma CRM 

A nossa última dica pode te ajudar a realizar as outras orientações que 
demos nesse post. O uso de uma plataforma CRM faz com que as suas 
informações estejam armazenadas e interligadas através do mesmo 
espaço, tornando o processo de gestão bem mais eficaz. 
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Ela possui uma funcionalidade que permite a efetivação das vendas 
através da própria plataforma, que serão lançadas em um painel onde 
essas transações ficarão explicitadas. Você pode utilizar esse sistema 
para diversas tarefas. 

Aqui no post sugerimos o uso de um sistema EAD e a utilização de SMS 
e email marketing em sua estratégia de divulgação, está lembrado? 
Uma plataforma CRM, dentre outras funções, podem te ajudar a 
concluir essas atividades com êxito! 
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29 – Etapas Para o Sucesso 

Algumas Etapas Para Ter Sucesso 

Enfâse em “controle emocional”  

O Controle Emocional é a habilidade de lidar com os próprios 
sentimentos, adaptando-os conforme a situação e expressando-os de 
maneira saudável para si e para o grupo no qual está inserido. O 
equilíbrio entre razão e emoção é o caminho mais adequado. Os 
excessos costumam trazer conseqüências prejudiciais às pessoas. 

Aula elaborada para maior reflexão sobre o assunto, por isso com 
tópicos em forma de resenha. 

Desejo Bem Definido 

Anote em um bloco de notas de forma bem específica seus desejos e 
propósitos, com detalhes de data e sensações, escreva exatamente 
como imagina. 

Quando alguém te pergunta qual é o seu objetivo de vida, qual é a sua 
resposta? Se for “Ser feliz” é melhor repensar.  

Ser feliz é um termo vago, um sonho. O que é necessário é você pensar 
o que realmente quer da vida.  

Para saber com clareza qual é o seu objetivo principal bem definido 
deve-se pensar o que te faz levantar da cama todo dia, o que te 
norteia. E principalmente, quando os desafios forem aparecendo à sua 
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frente, tal como a crise que muito tem se falado hoje em dia, como irá 
enfrentar para alcançar o que deseja.  

Os riscos de não saber qual direção tomar, não ter um propósito, é o 
de viver à partir das idéias dos outros e o pior, quando alguma 
oportunidade aparecer na sua frente, por não saber o seu desejo 
ardente, irá perdê-la.  

Saber aonde quer chegar proporciona um poder de auto-realização e 
uma paz de espírito. E isso diferencia as pessoas triunfadoras das 
fracassadas.  

Dr. Napoleon Hill, dizia: “Quando me perguntam quem são os 
triunfadores, eu costumo responder: conheço pessoas que triunfam e 
sempre triunfarão. Sabem por quê? Eu lhes direi por quê. Porque nunca 
desistem dos seus sonhos e sempre terminam aquilo que começam.  

A segunda etapa trabalhada durante a aula fala sobre a fé e confiança 
em si mesmo. 

Quando está diante de um novo desafio, tudo aquilo que é material 
não tem efeito, e somente algo inexplicável sobressai a mente. 

 

Neste tema trabalhamos que algo maior que nos mesmo é necessário 
para nos manter equilibrado e focado. 

Durante a explicação online, a professora apontou na terceira etapa a 
auto-sugestão associando o pensar grande, mas paramos para analisar 
a proposta. 
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A auto-sugestão deve ser treinada como um músculo, severa e 
diariamente. Mesmo que doa, mesmo que canse, mesmo que seja 
difícil. 

Existe um mundo de possibilidades incríveis nos negócios deste século, 
mas se você não acreditar em você mesmo, você estará derrotado. 

Em um mundo globalizado, onde a informação é livre e acessível, 
certamente você tem muito mais poder do que imagina. 

A questão aqui é: Quando você vai abrir essa cortina e sair da zona de 
conforto? E sugerir para sua vida coisas boas e aplicáveis. 

No próximo slide foi descrito um tópico intrigante Um especialista é 
aquele que tem grandes habilidades ou conhecimento especial em 
algo. Muitos já devem ter ouvido a famosa frase de que para se tornar 
um expert é preciso em média de 10 mil horas de prática, mas o 
especialista mencionado durante aula fala da pessoa que tem ânsia de 
saber profundamente aquilo que não se aprende nas universidades. 
Alias se somente a formação superior oferta-se total conhecimento não 
teríamos tantos profissionais fora de mercado e sem objetivo. 

Desde que a imaginação seja utilizada como uma ferramenta do 
pensar, ela é extremamente necessária para o conquista de objetivos 
em qualquer âmbito na vida de um ser humano. ... A imaginação eficaz 
é uma ferramenta do pensar, o qual tem uma lógica, uma referência e 
um ponto de partida. A imaginação criativa é mais do que apenas 
imaginação ativa. Ser capaz de imaginar coisas ativamente, ver e ouvir 
coisas na mente de uma pessoa é uma capacidade exclusiva do seres 
humanos. 

Como a imaginação das crianças pode mudar o mundo. O inventor, 
ambientalista e educador Cesar Harada nos mostra que criar uma bolha 
ao redor de nossas crianças, para protegê-las de um mundo tão cheio 
de problemas e contradições, pode não ser a opção mais interessante 
para o futuro do planeta, pois a criatividade em sua forma nata e capaz 
de imaginar milhões de combinatividade. 

Planejar Para Não Errar 

Disciplina e foco em soluções, tudo sem exceção segue a regra de 
início, meio e fim, não pule etapas para não perder o foco, pois durante 
o processo de criação, muitas idéias podem ser analisadas, e assim se 
tornar obsoleta e com pouca ênfase. Então criar roteiros das etapas te 
manterem estimulado a chegar ao objetivo principal. 
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Doar mais que recebe te faz melhor e mais humano. O amor é o mais 
importante sempre, mas sem uma porção de outras coisas que 
sustentam esse sentimento, fica complicado sobreviver ao cansaço do 
dia a dia. E quem ama alguém, mas não lhe dedica tempo? O amor é 
algo vivo e transformador, um sentimento capaz de mudar o mundo, 
de cessar as guerras, de interromper o ódio e de realizar os mais 
inacreditáveis milagres da vida. Porém, o amor requer atenção, exige 
respeito e se movimenta impulsionado pela dedicação. 

Etapa Seguindo Falamos Sobre Persistência 

A importância da persistência para se chegar a um objetivo. ... A 
diferença é a meta, quem persiste tem um objetivo claro e não perde 
o foco. Ele pode até mudar de estratégia, mas mantém o esforço para 
alcançar sua meta.  

Ser persistente é uma habilidade que lhe ajuda a atingir um objetivo, 
a alcançar o que você deseja e pode até ser um meio pelo qual você 
se firma perante pessoas orgulhosas ou difíceis de lidar. 

A persistência refere-se ao movimento de fazer algo de forma focada, 
mesmo se você se deparar com dificuldades ao longo do caminho e 
assim, alcançar seus objetivos e o sucesso desejado. Ser persistente, 
diz respeito a fortalecer aquilo que você quer e a sua atitude para que 
isso seja atingido. 

O Poder Da Mente Mestra 

A Mente Mestra pode ser definida como a coordenação de 
conhecimento e esforço, em um espírito de harmonia entre duas ou 
mais pessoas para alcançar um propósito definido. 

 “É impossível que duas mentes se unam sem que criem, 
conseqüentemente, uma terceira força invisível, intangível, 
comparável a terceira mente                   

Napoleon Hill”. 

Em uma singela analogia de minha parte, o grande pensador Napoleão 
Hill descreveu que uma mente mestra na junção de vários pensadores 
para uma criação de uma nova mente interpretou essa expressão 
lembrando que não somos ninguém sozinho e que mentes pensantes 
de mestre se dão na capacidade se unir a outros pensantes para 
construir grandes oportunidades e combinatividade. 
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O ato sexual para perpetuar a própria espécie nos dias de hoje pode 
causar grande polemica, entretanto vamos analisar que o contexto 
trouxe em forma de reflexão. 

Enquanto que para o senso comum o ato de reproduzir é um 
comportamento altruísta de um indivíduo para com toda a sua espécie, 
o que acontece na prática é um pouco mais complexo. ... Em outras 
palavras, ele está matando, geneticamente, outros indivíduos de sua 
própria espécie. 

No tópico fazemos uma analise que somos capazes de criar novas 
espécies de vida e também planejar formas e estereótipos simular a 
sua espécie, para que possamos um dia viver para sempre ou 
tornarmos imortais através de nossos descendentes. Só o ser humano 
é capaz de produzir um novo ser com os mesmos atributos como a 
imaginação e consciência. Coragem e criatividade, só o ser humano 
consegue calcular e estudar formas de manter viva sua própria espécie 
e de outros seres.  

O Que O Cérebro? 

O cérebro humano, localizado no interior 
da caixa craniana, é considerado o núcleo 
de inteligência e aprendizagem do 
organismo. No interior da caixa craniana, 
encontramos o encéfalo, uma parte do 
Sistema Nervoso Central (SNC) que 
recebe, processa e gera respostas às 
mensagens que chegam até ele. O cérebro 
humano é dividido em duas metades: lado 
direito e lado esquerdo. Embora essas 
metades tenham uma estrutura muito 
parecida, algumas funções são de 
responsabilidade de um único lado. ... A metade esquerda do cérebro 
comanda o lado direito do corpo, e a metade direita do cérebro 
comanda o lado esquerdo do corpo. 

O Que A Etapa Do Sexto Sentido Deixou Expressa? 

O sexto sentido é uma percepção extra-sensorial, que vai além dos 
nossos cinco sentidos básicos, visão, audição, paladar, olfato, tato. É 
uma sensação de intuição, que de certa maneira nos permite ter 
sensações de “clarividência” e até mesmo visões de acontecimentos 
futuros. 
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Ética é uma área da filosofia que busca problematizar as questões 
relativas aos costumes e à moral de uma sociedade, sem recorrer ao 
senso comum. Neste sentido, ética pode ser definida como a ciência 
que estuda a conduta humana e a moral é a qualidade desta conduta, 
quando se julga do ponto de vista do Bem e do Mal... A ética também 
não deve ser confundida com a lei, embora com certa freqüência a lei 
tenha como base princípios éticos. 

Maiores Medos Conforme O Livro De Napoleon Hill 

 POBREZA 

 CRÍTICA 

 DOENCA 

 VELHICE 

 PERDER O AMOR DE ALGUEM 

 MORTE 

Dicas 

Fale Inglês. 

Uma razão fundamental para aprender inglês: esse idioma pode abrir 
portas. O inglês é a língua mais usada no mundo dos negócios. Mesmo 
quando falar inglês não é um requisito, tiver conhecimentos do idioma 
conta muito a seu favor, já que é a língua mais falada 
internacionalmente. Ter acesso a conhecimentos de qualidade em 
inglês te ajudará em seu processo para o sucesso. 

Referencias Bibliográfica Pesquisada e Expressada em 
Forma De Resenhas 

HILL NAPOLEON 1928 - A Lei Do Triunfo (The Law Of Success) 

HILL NAPOLEON - 1919 - As Regras de Ouro de Napoleon Hill 

HILL NAPOLEON 1930 - Os degraus da fortuna 

Vídeos Analisados Para A Criação Da Analogia Da Aula 

https://www.youtube.com/watch?v=ShrNIBXef_s 

https://www.youtube.com/watch?v=9R_qja9jEz8 
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Exercícios Teóricos 
Esses exercícios visam aprimorar seu conhecimento na matéria 
abordada, faça com calma e, se precisar, consulte o vídeo da lição ou 
o conteúdo na apostila. 

 

Exercícios referentes às lições de 01 a 05 

1) Explique sucintamente o que é oratória. 

 

 

 

 

2) Cite dois modelos de apresentação e fale sobre algumas 
características deles. 

 

 

 

 

3) Qual a importância de explorar o palco durante uma apresentação? 

 

 

 

4) Por que se deve preparar a voz antes de entrar em uma 
apresentação? 
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5) Descreva o que são vícios de linguagem e cite alguns deles. 

 

 

 

 

6) Como você descreveria o tempo vocal? 

 

 

 

 

7) Explique o que é FACS. 
 

 

 

 

 

 
 
 

8) Descreva duas micro expressões faciais. 
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9) Como você descreveria a vestimenta adequada para uma entrevista 
de emprego? 

 

 

 

 

10) Por que não devemos ficar com as mãos nos bolsos durante a 
apresentação? 

 

 

 

 

 

 Retorne para a sequência do curso  
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Exercícios referentes às lições de 06 a 10 

1) Fale brevemente sobre o silêncio corporal. 

 

 

 

 

2) Como o time emocional pode ser usado e como ele te ajuda na 
apresentação? 

 

 

 

 

 

3) Como as oscilações no tom de voz podem ajudar o orador? 

 

 

 

 

4) Cite dois exercícios vocais que podem ser utilizados pelos oradores. 
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5) Descreva brevemente a importância de controlar o tempo durante 
as apresentações. 

 

 

 

6) O que podemos concluir em relação aos atrasos para iniciar as 
apresentações? Como eles podem interferir no desenvolvimento? 

 

 

 

 

 

7) As experiencias vividas no passado podem interferir no nosso 
presente? Se sim, como? 

 

 

 

 

8) Fale sobre os gatilhos mentais na oratória. 

 

 

 

 

 

 

 



108 Oratória V5 

9) Como deve ser feita a escolha dos microfones em apresentações? 

 

 

 

 

 

 

 

10) Como as dinâmicas podem ser utilizadas em suas apresentações? 

 

 

 

 

 

 Retorne para a sequência do curso  
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Exercícios referentes às lições de 11 a 15 

 

1) Fale brevemente sobre a importância de o orador deixar a própria 
marca? 

 

 

 

 

2) Por que devemos manter o foco durante as apresentações? 

 

 

 

 

3) Por que é importante verificarmos a credibilidade e veracidade dos 
sites onde fazemos pesquisas? 

 

 

 

 

4) Quais são as etapas do desenvolvimento da apresentação? 
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5) Qual é o maior objetivo do orador nas apresentações? 

 

 

 

 

 

6) Como adaptar a linguagem de acordo com o público-alvo? 

 

 

 

 

7) Fale brevemente sobre quem foi Richard Feynman. 

 

 

 

 

 

8) Segundo Richard Feynman, explicar um assunto como se fosse para 
uma criança pode facilitar na compreensão do assunto. Explique 
porque? 
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9) Cite pelo menos três ferramentas que podem ser utilizadas para 
confecção de slides. 

 

 

 

 

 

10) Por que adicionar muito texto aos slides pode não ser muito bom 
para as apresentações? 

 

 

 

 

 Retorne para a sequência do curso  
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Exercícios referentes às lições de 16 a 20 

 

1) Como o diafragma pode ser utilizando durante as falas do dublador 
ou contador de histórias? 

 

 

 

 

2) Descreve a diferença entre PERSUADIR e MANIPULAR. 

 

 

 

 

3) Fale brevemente sobre o que é o Marketing Pessoal. 

 

 

 

 

4) Defina Glossofobia. 
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5) Como se tornar um dublador? O que é necessário? 

 

 

 

 

 

6) Quem é Joel Comm e o que foi desenvolvido por ele durante sua 
carreira? 

 

 

 

 

7) Cite algumas situações onde podemos utilizar a oratória no mundo 
virtual. 

 

 

 

 

 

8) Quem foi o criador do conceito das personas? 
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9) Explique o que é uma persona. 

 

 

 

 

 

10) Por que os roteiros são tão importantes na oratória? 

 

 

 

 Retorne para a sequência do curso  
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Exercícios referentes às lições de 21 a 25 

 

1) De que forma é possível treinar o controle mentar? 

 

 

 

 

2) De acordo com o curso de oratória o que podemos afirmar sobre 
"missão"? 

 

 

 

 

3) É correto afirmar um dos primeiros passos de criar um canal no 
YouTube é ter uma conta Gmail logada sobre o Google? Explique. 

 

 

 

 

4) Quais os requisitos para monetizar um canal no YouTube? 
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5) O que são clubes dos canais? 

 

 

 

 

 

6) Como ativar a estante de produtos? 

 

 

 

 

7) Explique o que são lives. 

 

 

 

 

 

8) As lives são realizadas apenas em ambiente aberto? De exemplos. 
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9) Cite dois exemplos de formas para melhorar o vocabulário. 

 

 

 

 

 

10) Porque é tão importante melhorar o vocabulário? 

 

 

 

 Retorne para a sequência do curso  
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Exercícios referentes às lições de 26 a 29 

 

1) O que é Podcast? 

 

 

 

 

2) Qual o principal objetivo do Podcast? 

 

 

 

 

3) Quais os 5 principais passos para o desenvolvimento de um Podcast? 

 

 

 

 

4) O que é Audiodescrição? 
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5) O que significa a sigla "Ancine" e qual a importância dela no cenário 
audiovisual? 

 

 

 

 

 

6) O que é uma plataforma de vendas online? 

 

 

 

 

7) Porque mudar com frequência sua plataforma de vendas online pode 
ser um problema? 

 

 

 

 

 

8) Na oratória porque a imagem pessoal é tão importante? 
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9) Descreva com suas palavras o que é CRM. 

 

 

 

 

 

10) Explique o quer dizer "Mente Mestra". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIM DA APOSTILA 
Método CGD ® - Todos os direitos reservados. 

Protegidos pela Lei 5988 de 14/12/1973. 
Nenhuma parte desta apostila poderá ser copiada sem prévia 

autorização. 


