


Apresentação 

 

O referente livro digital-e-book é exclusivo para você que não tem medo de enfrentar os 

seus medos. Redundância a parte, é esse mesmo o intuito do e-book, Falando em 

público Vencendo Medos, que traz dicas para você ampliar os seus conhecimentos 

sobre boas apresentações, falar em público, grandes plateias ou até mesmo se apresentar 

para uma pessoa só, no caso, uma entrevista de emprego. 

Oratória, é o poder de convencer com palavras e seus aliados. Palavras? Tudo aquilo 

que você se propõe a falar para convencer a outrem. Seus aliados? O conjunto da obra 

como sempre digo; gestos, postura, olhar, espelho, um bom texto, livros, microfone, 

voz, e tudo aquilo que for necessário para uma boa comunicação. 

Na maioria das vezes, o que fala em público é em defesa de algo, de algum argumento, 

de alguma necessidade, de uma linha de raciocínio e para isso é necessário que eu me 

prepare antes. Onde quero chegar com meus argumentos? A quem quero convencer? Ou 

até mesmo como convencer? 

Pensando nisso, baseado nas leituras que fiz, nos cursos que ministrei, na experiência 

colhida ao longo dos anos ligado a comunicação, no rádio, na escola, nos cursos e 

também nos livros que se referem ao assunto, elaborei este e-book com dez dicas para te 

auxiliar nas suas próximas apresentações, acredito ser importante navegar por ele um 

pouco, saciar a sua curiosidade e depois lê-lo inteiro e tentar praticar essas dicas, com 

certeza algo vai mudar em sua vida, boa leitura. 

 

Osmar Silva  

Palestrante do curso, Oratória, Falando em Público, Vencendo Medos. 
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Dicas sobre oratória com Osmar Silva 

As dicas são momentos apresentados no curso, Oratória Falando em Público, Vencendo 

Medos 

A princípio serão dicas em poucas linhas e posteriormente com vídeos. 

Sou Osmar Silva, e dentre os meus aprendizados que vou compartilhar com você, um 

deles é o de palestras e cursos, sobre está ferramenta imprescindível para o bom 

desempenho da comunicação e relacionamento interpessoal, ou seja, Oratória. 

O bom orador para desempenhar bem o seu papel frente ao seu público, precisa utilizar 

uma das principais ferramentas e que chamo de melhor amigo de quem quer ser um 

bom orador, um bom comunicador, quer arriscar, pense... qual seria? Posso responder? 

... É o espelho, ele não mente se está desarrumado vai aparecer se está despenteado o 

espelho te mostra, com olheiras, enfim da forma que você estiver o espelho te revela e, 

treinando bem, a frente de um espelho, você poderá melhorar muito seu desempenho ao 

se apresentar em público. 

 

Pegue um texto, coloque uma caneta na boca e leia com voz alta e de maneira que você 

entenda o que esta sendo falado. Faça esse exercício em frente ao espelho e tente usar 

expressões faciais de acordo com o texto, voz boa sem gritar, e gesticule sem exageros, 

afinal gestos não são mímicas, o gesto reforça a pronuncia das palavras e fortalece seu 

discurso. 
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Não é fórmula mágica 
É treinamento 

Nesta imagem, destaco alguns tipos de gestos que podem fortalecer o seu discurso, 

analise e treine, afinal, para um bom desempenho de sua função é necessário treinar, 

treinar e treinar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Você sabe por que os jogadores de futebol ou qualquer outra prática esportiva sempre 

colhem bons resultados? 

É fácil saber quando um esportista treina ou não, será que você conseguiria definir? 

Quem treina sempre, alcança os melhores resultados isso é fato, e você acredita que na 

oratória isso também é possível? 

Óbvio, sim, uma vez que treina, quem estuda quem pratica se destaca mais, então não 

fique só na teoria aqui, lendo, pratique, faça exercícios, pesquise sobre o tema, discuta 

sobre, empenhe-se, afinal se será bom ou não só depende de você, eu posso passar aqui 

mil dicas, se você não praticá-las de nada adianta ler, então mexa-se, aja o mais rápido 

possível porque o topo é reservado apenas para os competidores aplicados. 

 

 

 

 

Passado, antes, 
anterior 

Calma, devagar, 
lentamente, suave 

Tamanho, medida 
Espessura, estatura 

Atenção, cuidado, 
cautela, prudência 

Redondo, global, 
grande, espesso 

Engrenagem, circular, 
acoplar, liga 



10 dicas 
 

 

 

Pensamento entusiasmado 

1 – Comece pensando entusiasmadamente, pensamento positivo atrai coisas boas, 

vitórias, alto do pódio e você quer ser um vencedor. Precisamos nos afastar daqueles 

pensamentos que foram nos inculcados enquanto crianças, que por muitas vezes fomos 

impedidos de falar, de expressar nossas ideias. Há e se você tem medo de falar em 

público, não se preocupe este é um dos maiores medos do ser humano, então relaxe e 

pense positivo, você já é um vencedor, por estar tentando e, tenha certeza se você está 

lendo essas dicas, você já é um vencedor, continue! 

O pensar positivo a que me refiro, é buscar com pensamentos e ações defender o seu 

interesse. Você pretende desenvolver melhor a sua comunicação em público? Então 

treine, estude, faça um curso na área, não espere uma lâmpada mágica, para tentar 

encontrar um gênio, revele o gênio que está dentro de você, todos temos um, basta 

acender a nossa lâmpada do conhecimento e teremos o nosso gênio revelado, aí então é 

só realizar nossos desejos, motive-se, a motivação “move” o ser humano, é combustível 

de grandes vitórias. 

Ler 

2 – Leia bastante, isso lhe dará argumentos, e se você conhece o que vai falar, pode ter 

certeza, isso é um grande passo para acertar nas suas apresentações em público. Existe 

um exercício que se chama enriquecer o vocabulário, que trabalho dentro dos cursos, 

quando todos que participam, são impelidos a proferirem palavras desconhecidas e 

procurarem o significado no dicionário, descobrindo os respectivos significados; e se 

isso lhe tornar um hábito, você terá no mínimo duas palavras novas por dia no seu 

vocabulário, então pra começar, veja lá o significado de REBOTALHO e 

CONSTITUINTE, bom trabalho.  
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10 Dicas para  

Melhorar sua performance 



Conhecer o público para quem vai falar 

3 – Conheça seu público. Para quem você vai falar? Descobrindo isso você terá também 

que preparar um discurso ou explanação de acordo com os termos mais usados naquela 

“tribo”, se são médicos, professores, matemáticos, geral, só assim você irá preparar uma 

apresentação mais próxima do seu público, aquele tratamento especial, de falar a mesma 

língua. Se eu quero agradar e criar um ambiente de correlação, onde se trabalha a 

mesma linha de raciocínio, o mesmo interesse é necessário que eu desenvolva 

argumentos mais próximos do conhecimento do meu público, assim ficará mais fácil a 

comunicação. 

Gestos - Treine 

4 – Treine gestos de acordo com sua apresentação, treine uma boa postura, estude mais 

seu olhar, sua expressão facial, cuida para não matar suas expressões, ou sem usa-las, ou 

utiliza-las de forma incorreta, ex. expressão de sorriso quando se fala de algo triste ou 

vice-versa. Oratória é o conjunto da obra e como o corpo fala com suas expressões, este 

seria uma ótima opção para encantar seu público, seja qual for. Como exemplo, tente ir 

na tela do seu computador e assistir a cenas de filmes, novelas enfim, uma série que 

você gosta, já que é moda pra muita gente, experimente tapar a metade de cima da sua 

tela do computador ou até da TV e acompanhe as mãos das pessoas, depois destape e 

analise, como funcionam gestos, posição do corpo, expressões faciais, o conjunto da 

obra, quem se comunica melhor, consegue melhores resultados em tudo. 

Postura 

5- Postura, este é um detalhe essencial, e fica uma dica dentro da dica, leia o livro o 

Corpo Fala de Pierre Weil, para ver a importância de conhecer uma pessoa pelo seu 

gesto, pela sua postura, pela maneira de se comportar. Falando então de postura, 

teremos uma grande ferramenta a nosso favor sabendo usá-la, se posicionando melhor 

frente ao seu público, olhando nos locais certos e, o interessante mesmo que transparece 

confiança é olhar nos olhos, então foco na postura, porque ela fala muito de você, mas 

também te mostra muito de outras pessoas.  
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O melhor amigo do bom orador 

6 – O espelho. Após descobrir o que vai falar, treinar gestos, postura, argumentação, 

ampliar seu vocabulário, escrever e ler o que você vai falar, mais uma vez treine, e o 

grande amigo, ou até o melhor amigo dos grandes oradores chama-se espelho. O 

espelho não mente, se você está acima do peso, abaixo do peso, com rugas, sem rugas o 

espelho não esconde ele mostra então o espelho é um aliado importante para o seu 

treinamento. Vá a frente do espelho e treine o que você quer falar, como você quer falar 

e tente convencer a você mesmo que está bom, que convence as pessoas que estão a sua 

frente. Ouça sua voz, se está em uma altura boa, se não esta gritando, se não está baixo 

demais, se possível coloque um microfone em punho e fale, declame uma poesia, leia 

um texto jornalístico, fale trava língua exercite-se, só assim criará um ambiente propício 

para boas apresentações. 

Grave e ouça 

7. Gravar e me ouvir. Este é um bom exercício para que eu melhore minhas 

apresentações, porque aqui eu posso corrigir vícios de linguagem, se fala baixo ou falo 

alto, o ritmo da minha fala se está rápido ou lento demais, é preciso encontrar um meio 

termo se fala rápido, preciso diminuir este ritmo, se falo muito lento e baixo fica 

monótono, então é preciso encontrar o equilíbrio e gravando e ouvindo com autocritica, 

fica mais fácil de melhorar minha comunicação. Grave, ouça e analise criticamente 

como está a sua comunicação, ouça logo após a gravação, depois guarde a gravação e 

ouça em outro momento, para uma análise mais detalhada. Obs. Lembre-se você precisa 

“convencer”, então comece convencendo você! 
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Cuide da sua voz 

8. Cuidados com a voz. Essa é uma ferramenta extremamente importante, então cuide 

da sua voz, trate, exercite afinal suas pregas vocais extremamente sensíveis, ao frio, ao 

calor e as intempéries então faça bons exercícios vocais, beba bastante água, não fale 

auto demais, procure ser sucinto na voz, para não desenvolver calos nas pregas vocais 

que são prejudiciais para o bom funcionamento das suas pregas vocais. 

Exercícios 

9. Exercícios e alimentação. Como a voz, os gestos, respiração, diafragma, faz parte do 

nosso corpo, não tem muito que fazer, é cuidar e preservar mesmo, para ter ele sempre 

funcionando perfeitamente. Exercícios de dicção, fonorrespiração, alongamentos e 

exercícios para o corpo todo, ou seja, vida saudável, será sempre ótimos aliados para o 

bom uso do nosso corpo e principalmente da nossa voz. Cuide-se, como bem, mexa-se, 

isso lhe trará resultados excepcionais na sua comunicação e no bom desempenho de 

suas funções. Uma boa alimentação, bastante água para lubrificar as cordas vocais, 

comer maça que tem funções adstringentes, vai dar mais vida na sua voz.  

Ferramenta indispensável 

10. O uso do microfone como ferramenta é indispensável. E pra começar, primeiro faça 

um check list, se está tudo funcionado, som, data show, notbook, microfone, caixas de 

som. Após os testes feitos é hora de ir para frente do microfone e falar como se estivesse 

já fazendo sua palestra, com voz em tom ambiente, sem gritar, sem exageros, seja 

sucinto ao falar, mas demonstre conhecimento de causa. O microfone lhe ajudará a 

chegar mais próximo do ouvido das pessoas, mas é necessário lembrar ele é uma 

ferramenta e se não souber usar, pode ser um inimigo então use com sutileza, maestria, 

é por isso que digo treine, treine e treine assim você vai desenvolver ricas habilidades na 

fala e em suas apresentações. 
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Faça bom uso dessas dicas, mexa-se 

 

Eu espero que alguma coisa desse E-book tenha entrado em sua cabeça e conseguido 

deixar algo que julga ser importante para seu aprendizado. 

O meu desejo é que o sucesso bata a sua porta, mas, que melhor que isso, você saiba 

utiliza-lo da melhor maneira possível. 

Acredite no seu potencial você foi feito imagem e semelhança de Deus, por isso é feito 

para dar certo, instrua-se com o que ha de melhor, leia bons livros, estude, pratique 

sempre a boa vontade de ser alguém na vida sem precisar pisar em ninguém, coloque 

Deus a frente de tudo e não se esqueça de agradecer a Ele por todas as suas 

conquistas, comemore suas vitórias e verás que elas se multiplicarão, porque Deus te 

fez para vencer, no entanto, não desanime com as derrotas da vida, sempre terá uma 

nova oportunidade, não se deixe abater, vá em frente! 

Muito obrigado a Deus pela oportunidade, um grande abraço a todos e continue me 

seguindo nas redes sociais que vamos informando nossos próximos passos. 

 

Osmar Silva 

Palestrante, Pedagogo, Jornalista, Vendedor, mas acima de tudo um vencedor. 

 

 

 

 

 

 

Contato osmarmju@hotmail.com 

whatsapp  67 99903-5410 

facebook.com/osmarsilvav 
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Quer ser grande, então cresça! 

Na Hora Edição e Cursos 


