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Parece simples e fantástico, certo? Existe no entanto um fator 
que ainda não mencionámos que torna tudo muito 
complicado: o medo de falar em público. Seja pelo medo de 
fazermos algo que nos envergonhe, de nos esquecermos o 
que íamos dizer, por nos sentirmos julgados, entre outros, 
para se falar de frente para um público é preciso dar um salto 
para fora da nossa zona de conforto. O medo é uma resposta natural 
do nosso corpo quando colocado numa situação se stress e pouco podemos 
fazer para o impedir. Por outro lado, isto não significa que não podemos dominá-lo ou 
até mesmo usá-lo para o nosso próprio benefício. 

O primeiro passo para dominar o medo é entender de onde vem e procurar em criar 
conforto suficiente para que essa situação não aconteça.  Quando te for atribuída a 
tarefa de fazer uma apresentação em público, vários pensamentos sombrios soltam-se 
na tua mente. Vamos agora enunciar alguns deles, acompanhados pelo pensamento 
positivo que deve ser associado de forma a perceberes que o medo que sentes é 
irracional ou pode ser facilmente superado. 

! "Vou-me esquecer do que devo dizer!" - Este é um dos mais comuns pois as 
pessoas sob stress geralmente têm tantas coisas na cabeça que podem perder a 
concentração do que é importante. A primeira coisa que te deves lembrar é: não 
há nenhum problema em esqueceres-te das tuas deixas. São coisas que já 
aconteceram em ocasiões bem mais importantes e não houve nenhum problema 
grande com isso. Apenas sorri, faz uma pausa, pede desculpa, explica às pessoas 
que há tantas coisas que queres partilhar que perdeste o "fio à meada". Depois, 
segue em frente. As pessoas vão mostrar-te um belo sorriso e ignorar o que 
aconteceu. O que também pode ser útil nestas situações é ter uns cartões com 
tópicos para não saíres da linha de raciocínio, ou então tenta associar certas 
palavras dos slides com coisas que queres mencionar. 

! "Vou cometer um erro!" - Isto acontece pelas mesmas razões de te esqueceres o 
que dizer e pode ser superado da mesma forma: admite-o, corrige-o e segue em 
frente. O teu público vai apreciar a tua honestidade e nem sequer se irá lembrar. 

! "Toda a gente vai estar a olhar para mim" - bem, é esse o objetivo das 
apresentações, não é? Geralmente depois das tuas primeiras apresentações vais 
perceber que as pessoas não estão a olhar para ti com o objetivo de identificar 
erros, mas sim porque querem aprender algo novo contigo. O público é o teu 
parceiro, não o teu adversário.  Mas, para entenderes isso de forma mais rápida, 
um truque é interagires mais com eles ou até mesmo começares com algumas 
piadas. Podes também tentar por começar com algo inesperado; cria um 
momento "WOW!". Vais ver que eles vão apreciar este momento inesperado e 
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os rostos sorridentes vão dar-te o conforto que precisas. 
! "Eu não vou ser capaz de responder às perguntas do público" - bem, estás lá 

como orador/a e não como uma enciclopédia viva. Não ter a resposta de todas 
as perguntas é normal e a melhor maneira de lidar com isso é, de novo, seres 
honesto/a. "Neste momento eu não tenho a informação necessária para dar uma 
resposta correta pois não é da minha área de especialização" ou "não consigo 
dar-lhe uma resposta agora do qual esteja convencido/a que esteja 100% correta 
". Se puderes investigar mais tarde, ainda melhor: "Vou tentar obter uma 
resposta sobre isso durante o intervalo e tento responder assim que voltarmos" 
e assim vais manter todas as pessoas felizes. 

! "O material técnico não vai funcionar corretamente" - "Se alguma coisa pode 
dar errado, então é isso que vai acontecer", esta é uma das "leis de Murphy" 
mais citadas. Sim, as coisas podem correr mal e devemos estar preparados para 
isso. Como? Em primeiro lugar, chega com antecedência à sala da apresentação 
e verifica se tudo está em ordem: o projetor está a funcionar, o computador tem 
o software necessário para ler a apresentação (e os tipos de letra), a luz é boa, o 
ar condicionado está a funcionar, etc. E se alguma coisa falhar? Bem, algumas 
pessoas preparam um plano B. Tenta exportar os teus slides em formato JPEG, 
que qualquer computador pode ler. Podes até mesmo imprimi-los no caso do 
projetor não funcionar. Podes também trazer canetas extra e usar um flipchart 
em alternativa ao projetor, mas podes também tirar os vídeos do YouTube caso 
a Internet decida não funcionar, e por aí adiante. Tudo depende de quais são os 
teus planos em respeito à apresentação. Por outro lado, às vezes é impossível ter 
um Plano B para tudo e, quando isto acontece, mais uma vez, a honestidade é a 
tua salvação: explica as dificuldades técnicas que estão a acontecer, faz uma 
piada com elas e apresenta o novo contexto que irás utilizar. 

Em relação a falar em público há muito mais a dizer, os aspetos teóricos não se ficam 
por aqui. Mais uma vez pode-se outro manual inteiro apenas sobre apresentações e 
existem muitos disponíveis que te convidamos a ler. Mesmo assim, há uma coisa que 
nenhum manual ou qualquer outro tipo de material te pode dar: experiência! 

Dale Carnegie, um dos autores mais famosos sobre o falar em público e auto-
aperfeiçoamento, escreveu num dos seus livros que, tal como não se pode aprender a 
nadar sem nos molharmos, também não se pode dominar o diálogo em público sem se 
falar à frente de um grupo. Nenhum livro no mundo pode compensar a experiência 
real. Vamos dar um passo em frente e adicionar o seguinte: apenas estar na água não 
te vai ensinar a nadar! Estar em frente de uma audiência não fará de ti um bom orador. 
Deves sempre auto-avaliar o teu desempenho e melhorar o que não parece estar certo. 
E lembra-te, o que tens aqui é apenas a base para o teu trabalho! Cabe a ti decidir o 
que é melhor para usares e como o vais fazer! 


