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ORATÓRIA 

 

Trata-se de método de discurso. Arte de como falar em público. Conjunto de regras e 

técnicas que permitem apurar as qualidades pessoais de quem se destina a falar em público. 

Na Grécia Antiga, e mesmo em Roma, a oratoria era estudada como componente da retórica 

(ou seja, composição e apresentação de discursos), e era considerada uma importante habilidade na 

vida pública e privada. Aristóteles e Quintiliano estão entre os mais conhecidos autores sobre o 

tema na antiguidade. 

A história da Oratória confunde-se com a Retórica em certo sentido. De fato, a arte de falar 

em público foi primeiramente desenvolvida pelos gregos e, após a ascensão de Roma, copiada e 

modificada pelos latinos. 

Na opinião do Dr. Iran P. Moreira Necho (em "A Short essay on Post Modern Rhetoric"), a 

"...oratória sofreu severamente após a ascensão latina, vez que a fala em público somente se 

desenvolve em ambientes onde o debate é livre. Logo, dentro do regime romano, em que a essência 

do homem comum era viver em função do Estado (e não debatê-lo), a oratória, rapidamente, 

transformou-se em mero compêndio de técnicas para falar "bonito", ainda que sem contéudo algum 

(preferencialmente sem conteúdo, uma vez que este pressupõe crítica...)...". 

Assim é que a Oratória Latina (formalista, com pouco ou nenhum foco no conteúdo da 

mensagem) acabou por encontrar ambiente propício no mundo lusitano do século 19 e 20, uma vez 

que praticamente todos os países de língüa portuguesa viveram grande parte de tal período sob 

regimes ditatoriais. 

Todavia, com o evento da segunda guerra mundial , um momento histórico em que os ideiais 

democráticos começaram a ganhar corpo no mundo lusitano, houve uma gradual condenação do 

velho estilo latino de comunicação (rebuscado e com foco maior no formalismo). No Brasil, por 

exemplo, a matéria de Oratória, presente anteriormente (até meados de 50) em todas os cursos de 

Direito, foi abolida em todo país, por sua extrema ineficiência. 

No Brasil atual, quase todos os cursos de Oratória existentes ainda seguem a tradição 

latinista, enquanto, nos Estados Unidos, a situação é praticamente inversa. 

A Oratória surge por uma necessidade do homem de se expressar bem e fazer-se 

compreender, ou seja, é um conjunto de regras que constituem a arte do bem falar. E a capacidade 

de se comunicar bem é também uma exigência de mercado, que procura pessoas com qualificações 

profissionais, competências multifuncionais e várias disponibilidades.  

Porém, ao tentar ingressar no mercado de trabalho os profissionais recém-formados se 

deparam com diversas situações em que lhes é exigido o domínio dessa arte. Inicialmente, a 



3 
 

entrevista de emprego, que exige uma comunicação clara, objetiva e direta, para que o candidato à 

vaga passe uma boa imagem de quem é e do que sabe a quem lhe estiver entrevistando. E são 

inúmeras as situações cotidianas que devem ser vivenciadas por um futuro administrador, dentre 

elas estão as apresentações de projetos, reuniões, os treinamentos, trabalhos em equipe, as palestras, 

bem como os momentos de comprar ou vender um produto, apresentar processos e resultados. 

 

O MEDO DE FALAR EM PÚBLICO 

 

O medo - característica humana, é visto dentro da Oratória como a principal emoção a 

dificultar o pronunciamento do discurso, impedindo que o orador se exponha publicamente. 

Carnegie (1999)  aponta que o medo  é o que derrota  as pessoas em suas expectativas, o 

autor afirma ser um sentimento que demonstra o desejo de fugir de algo que produza danos, sendo 

um surto de ação destinado a evitar a dor – um mecanismo de defesa.  

Um estudo realizado nos EUA, por Thonssen & Gilkinson citado por Carvalho (2004) 

aponta que os sintomas do medo são: nervosismo antes de se levantar para falar; dificuldade em 

procurar com calma as palavras; voz estranha; tremor nas pernas; falta de ar; e o embaralhar das 

palavras pelo medo do esquecimento. 

Na definição proposta por Cohen, citado por Polito (1993), o medo - mecanismo de defesa 

acarreta um processo de liberação de adrenalina no sangue, descontrolando o organismo, 

provocando tremor nas pernas, secura ou excesso de saliva na boca, tremor na voz entre outros. O 

autor afirma que o medo surge da possibilidade de se acreditar que algo possa sair errado em uma 

apresentação, e que as principais causas do medo advêm do desconhecimento do assunto; da falta 

de prática de falar em público e falta de conhecimento de si próprio. 

O medo, todavia, também é utilizado como um acessório natural que ajuda a melhorar o 

discurso, devido às mudanças químicas que ocorrem no organismo, trazendo benefícios ao orador, 

como o dinamismo e o entusiasmo. 

 

EXIGÊNCIAS DO MERCADO 

 

Atualmente valorizam-se mais as pessoas com capacidade de enxergar oportunidades de 

mercado, prevenindo riscos e desenvolvendo ações de curto e médio prazo, para garantir o 

crescimento sustentado da empresa. As novas qualidades exigidas englobam capacidade de 

influenciar pessoas, facilidade de promover mudanças, uma continua capacidade de aprender, bom 

desenvolvimento em redes de relacionamentos e flexibilidade intercultural. No entanto, existe uma 
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competência tida como primordial: gerenciamento do capital humano, ou seja, saber lidar, 

promover, motivar, incentivar pessoas. Como exercer tais funções se não for por meio da própria 

fala. 

Segundo Luzardo (2006),  a Oratória deixou de  ser uma  arte, tornando-se uma necessidade 

atual de todo e qualquer novo profissional.  

A desenvoltura verbal se tornou um requisito de inserção no mercado exigente e competitivo 

de hoje em dia. Alguns fatores explicam esse fato: 

 

� Não se admitem mais discursos demagógicos, pois os mesmos se encontram ultrapassados; 

� A comunicação tornou-se mais complexo devido à multiplicidade dos recursos tecnológicos; 

� Deve-se falar muito, em pouco tempo, de forma clara e objetiva, na hora e para o público 

certo; 

� O mundo globalizado gira em torno de reuniões produtivas e decisões inteligentes; 

� As informações se processam em tempo real, por isso, devem ser passadas, de forma 

esclarecedora e sucinta, promovendo um feedback constante. 

 

De acordo com Pinto (2006), uma pesquisa realizada pela Creative Education Foundation e 

divulgada pelo Jornal do Brasil, aponta as habilidades requeridas pelas 200 maiores empresas do 

mundo, estudando por ordem de importância, dentre as três primeiras o Trabalho em Equipe;  

 

HABILIDADES INTERPESSOAIS E COMUNICAÇÃO ORAL 

 

Para Lenaga, citado por Carvalho (2004), o executivo deve possuir todas as características 

acima citadas, além de ser capaz de delinear uma visão para a empresa e ter coragem para levá-la a 

atingir seus objetivos.  

Deve também ser o principal interlocutor, tendo a habilidade de conversar com qualquer 

pessoa, visando ao alinhamento estratégico. Carvalho (2004, p.33) cita algumas competências as 

quais os executivos devem contemplar: 

 

� Liderança estratégica: É a chave para o sucesso dos executivos. Muitos sabem fazer bem 

seu trabalho, mas não possuem visão estratégica do negócio. 

 

� Comunicação: Alguns conseguem enxergar uma visão de futuro, constroem equipes de alta 

performance, mas têm dificuldade para ouvir o próximo e, também, para se expressar de 
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forma clara e objetiva, necessitando muitas vezes da tecla SAP, ou seja, uma pessoa da 

empresa que o compreenda e consiga traduzir a mensagem a todos . 

 

� Inteligência emocional: é ela que vai ajuda a manter o equilíbrio em situações de pressão e 

estresse. E é justamente ela que acaba facilitando qualquer outra. 

 

FALE MAIS E MELHOR 

 

A naturalidade pode ser considerada a melhor regra da boa comunicação 

 

- Se você cometer alguns erros técnicos durante uma apresentação em público, mas comportar-se de 

maneira natural e espontânea tenha certeza de que os ouvintes ainda poderão acreditar nas suas 

palavras e aceitar bem a mensagem.  

- Entretanto, se usar técnicas de comunicação, mas apresentar-se de forma artificial, a platéia poderá 

duvidar das suas intenções.  

- A técnica será útil quando preservar suas características e respeitar seu estilo de comunicação.  

- Apresentando-se com naturalidade, irá se sentir seguro confiante e suas apresentações serão mais 

eficientes. 

 

Não confie na memória - leve um roteiro como apoio 

 

- Algumas pessoas memorizam suas apresentações palavra por palavra imaginando que assim se 

sentirão mais confiantes. A experiência demonstra que, de maneira geral, o resultado acaba sendo 

muito diferente. Se você se esquecer de uma palavra importante na ligação de duas idéias, talvez se 

sinta desestabilizado e inseguro para continuar. O pior é que ao decorar uma apresentação você 

poderá não se preparar psicologicamente para falar de improviso e ao não encontrar a informação 

de que necessita, ficará sem saber como contornar o problema.  

- Use um roteiro com as principais etapas da exposição, e frases que contenham idéias completas. 

Assim, diante da platéia, leia a frase e a seguir comente a informação, ampliando, criticando, 

comparando, discutindo, até que essa parte da mensagem se esgote. Depois, leia a próxima frase e 

faça outros comentários apropriados à nova informação, estabeleça outras comparações, introduza 

observações diferentes até concluir essa etapa do raciocínio.  

- Aja assim até encerrar a apresentação.  



6 
 

- Uma grande vantagem desse recurso é que você se sentirá seguro por ter um roteiro com toda a 

seqüência da apresentação, ao mesmo tempo em que terá a liberdade para desenvolver o raciocínio 

diante do público.  

- Se a sua apresentação for mais simples poderá recorrer a um cartão de notas, uma cartolina mais 

ou menos do tamanho da palma da mão, que deverá conter as palavras-chave, números, datas, 

cifras, e todas as informações que possam mostrar a seqüência das idéias.  

- Com esse recurso você bate os olhos nas palavras que estão no cartão e vai se certificando que a 

seqüência planejada está sendo seguida. 

 

Use uma linguagem correta 

 

- Uma escorregadinha na gramática aqui, outra ali, talvez não chegue a prejudicar sua apresentação. 

Afinal, quem nunca comete erros gramaticais que atire a primeira pedra. Entretanto, alguns erros 

grosseiros poderão prejudicar a sua imagem e a da instituição que estiver representando.  

- Tenho relacionado alguns erros comuns cometidos até por aqueles que ocupam posições 

hierárquicas importantes e sinto que as platéias que os ouvem duvidam da formação e da 

competência de quem os comete.  

- Os mais graves são: "fazem tantos anos", "menas", "a nível de", "somos em seis", "meia tola", 

entre outros.  

- Mesmo que você tenha uma boa formação intelectual, sempre valerá a pena fazer uma revisão 

gramatical, principalmente quanto à conjugação verbal e às concordâncias. 

 

Saiba quem são os ouvintes 

 

Se você fizer a mesma apresentação diante de platéias diferentes talvez até possa ter sucesso, mas 

por acaso, a previsão, entretanto, é que não atinja os objetivos pretendidos. 

- Cada público possui características e expectativas próprias, e que precisam ser consideradas em 

uma apresentação.  

- Procure saber qual é o nível intelectual das pessoas, até que ponto conhecem o assunto e a faixa 

etária predominante dos ouvintes. Assim, poderá se preparar de maneira mais conveniente e com 

maiores chances de se apresentar bem. 
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Tenha começo meio e fim 

 

- Guarde essa regrinha simples e muito útil para organizar uma apresentação: Anuncie o que vai 

falar, fale e conte sobre o que falou.  

- Depois de cumprimentar os ouvintes e conquistá-los com elogios sinceros, ou mostrando os 

benefícios da mensagem, conte qual o tema que irá abordar.  

- Ao anunciar qual o assunto que irá desenvolver, a platéia acompanhará seu raciocínio com mais 

facilidade, porque saberá aonde deseja chegar.  

- Em seguida, transmita a mensagem, sempre facilitando o entendimento dos ouvintes. Se, por 

exemplo, deseja apresentar a solução para um problema, diga antes qual é o problema. Se pretende 

falar de uma informação atual, esclareça inicialmente como tudo ocorreu até que a informação nova 

surgisse.  

- Use toda argumentação disponível: pesquisas, estatísticas, exemplos, comparações, estudos 

técnicos e científicos, etc.  

- Se, eventualmente, perceber que os ouvintes apresentam algum tipo de resistência, defenda os 

argumentos refutando essas objeções.  

- Finalmente, depois de expor os argumentos e defendê-los das resistência dos ouvintes, diga qual 

foi o assunto abordado, para que a platéia possa guardar melhor a mensagem principal. 

 

Tenha uma postura correta 

 

- Evite os excessos, inclusive das regras que orientam sobre postura.  

- Alguns, com o intuito de corrigir erros, partem para os extremos e condenam até atitudes que, em 

determinadas circunstâncias, são naturais e corretas.  

- Assim, cuidado com o "não faça", "não pode", "está errado" e outras afirmações semelhantes. 

Prefira seguir sugestões que dizem "evite", "desaconselhável", "não é recomendável", e outras que 

se pareçam com essas.  

- Portanto, evite apoiar-se apenas sobre uma das pernas e procure não deixá-las muito abertas ou 

fechadas. É importante que se movimente diante dos ouvintes para que realimentem a atenção, mas 

esteja certo de que o movimento tem algum objetivo, como por exemplo, destacar uma informação, 

reconquistar parcela do auditório que está desatenta, etc. caso contrário é preferível que fique 

parado.  

- Cuidado com a falta de gestos, mas seja mais cauteloso ainda com o excesso de gesticulação.  
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- Procure falar olhando para todas as pessoas da platéia, girando o tronco e a cabeça com calma, ora 

para a esquerda, ora para a direita, para valorizar e prestigiar a presença dos ouvintes, saber como se 

comportam diante da exposição e dar maleabilidade ao corpo, proporcionando, assim, uma postura 

mais natural.  

- O semblante é um dos aspectos mais importantes da expressão corporal, por isso dê atenção 

especial a ele. Verifique se ele está expressivo e coerente com o sentimento transmitido pelas 

palavras. Por exemplo, não demonstre tristeza quando falar em alegria.  

- Evite falar com as mãos nos bolsos, com os braços cruzados ou nas costas. Também não é 

recomendável ficar esfregando as mãos, principalmente no início, para não passar a idéia de que 

está inseguro ou hesitante. 

 

 

Seja bem-humorado 

 

- Nenhum estudo comprovou que o bom-humor consegue convencer ou persuadir os ouvintes. Se 

isso ocorresse os humoristas seriam sempre irresistíveis. Entretanto, é óbvio que um orador bem-

humorado consegue manter a atenção dos ouvintes com mais facilidade.  

- Se o assunto permitir e o ambiente for favorável, use sua presença de espírito para tornar a 

apresentação mais leve, descontraída e interessante.  

- Cuidado, entretanto, para não exagerar, pois o orador que fica o tempo todo fazendo gracinhas 

pode perder a credibilidade. 

 

Prepare-se para falar 

 

- Assim como você não iria para a guerra municiado apenas com balas suficientes para acertar o 

número exato de inimigos entrincheirados, também para falar não deverá se abastecer com conteúdo 

que atenda apenas ao tempo determinado para a apresentação. Saiba o máximo que puder sobre a 

matéria que irá expor, isto é, se tiver de falar 15 minutos, saiba o suficiente para discorrer pelo 

menos 30 minutos.  

- Não se contente apenas em se preparar sobre o conteúdo, treine também a forma de exposição. 

Faça exercícios falando sozinho na frente do espelho, ou se tiver condições, diante de uma câmera 

de vídeo. Atenção para essa dica - embora esse treinamento sugerido dê fluência e ritmo à 

apresentação, de maneira geral, não dá naturalidade. Para que a fala atinja bom nível de 
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espontaneidade fale com pessoas. Reúna um grupo de amigos, familiares ou colegas de trabalho, ou 

de classe, e converse bastante sobre o assunto que irá expor.  

- Acredite, se conseguir falar de maneira semelhante na frente da platéia será um sucesso. 

 

Use recursos audiovisuais 

 

- Esse estudo é impressionante - se apresentar a mensagem apenas verbalmente, depois de três dias 

os ouvintes irão se lembrar de 10% do que falou. Se, entretanto, expuser o assunto verbalmente, 

mas com auxílio de um recurso visual, depois do mesmo período, as pessoas se lembrarão de 65% 

do que foi transmitido. Mais uma vez, tome cuidado com os excessos. Nada de Power Point 

acompanhado de brecadinhas de carro, barulhinhos de máquina de escrever, e outros ruídos que 

deixaram de ser novidade há muito tempo e por isso podem vulgarizar a apresentação.  

- Um bom visual deverá atender a três grandes objetivos: destacar as informações importantes, 

facilitar o acompanhamento do raciocínio e fazer com que os ouvintes se lembrem das informações 

por tempo mais prolongado. Portanto, não use o visual como "colinha", só porque é bonito, para 

impressionar, ou porque todo mundo usa. Observe sempre se o seu uso é mesmo necessário.  

- Faça visuais com letras de um tamanho que todos possam ler.  

- Projete apenas a essência da mensagem em poucas palavras.  

- Apresente números em forma de gráficos.  

- Use cores contrastantes, mas sem excesso.  

- Posicione o aparelho de projeção e a tela em local que possibilite a visualização da platéia e 

facilite sua movimentação.  

- Evite excesso de aparelhos. Quanto mais aparelhos e mais botões maiores as chances de 

aparecerem problemas. 

 

Fale com emoção 

 

- Fale sempre com energia, entusiasmo, emoção. Se nós não demonstrarmos interesse e 

envolvimento pelo assunto que estamos abordando, como é que poderemos pretender que os 

ouvintes se interessem pela mensagem?  

- A emoção do orador tem influência determinante no processo de conquista dos ouvintes. 

 

Fonte: Reinaldo Polito. 
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DICAS PARA POTENCIALIZAR SUA DICÇÃO 

 

1- Em apresentações procure evitar esforços físicos intensos que podem levar a uma voz ofegante. 

A respiração é a responsável pela produção da voz, assim alterações nessa prejudicam sua 

apresentação.  

 

2- A voz reflete a personalidade e os sentimentos. Se não estiver bem preparada, a voz, por meio de 

hesitações, pausas e velocidade alterada, poderá prejudicar seu discurso, demonstrando insegurança, 

nervosismo ou despreparo;  

 

3- Articule as palavras de forma precisa. Pronuncie-as sem exageros;  

 

4- Para facilitar a projeção da voz no ambiente e transparecer energia e clareza, possua um bom 

apoio respiratório, realize uma adequada abertura de boca, use as inflexões, olhe para o ambiente a 

que se quer projetar a voz.  

5- Fale olhando sempre para o publico focalizando pontos na platéia. Fixe seu olhar acima dos 

olhos ou no fundo da sala. Direcione sua voz ao ambiente sem precisar gritar;  

 

6- A entonação provoca efeito sobre o ouvinte. Sustente a entonação no agudo quando não quiser 

ser interrompido, ao finalizar o pensamento diminua mantenha um tom mais grave. As inflexões 

evitam interpretações ambíguas e torna o discurso envolvente;  

 

7- A ênfase da frase deve ser dada à palavra que seja considerada mais importante na mensagem, 

mas sem exageros,  

 

8- Domine o assunto, se prepare teatralizando anteriormente. O domínio do assunto fortalece a 

autoconfiança e evita hesitação como os famosos "brancos";  

 

9- O aquecimento vocal favorece o relaxamento dos músculos responsáveis pela voz e pela mímica 

facial transmitindo mais tranqüilidade. Existem técnicas para realizar o aquecimento vocal, por 

exemplo vibrar a língua e os lábios.  

 

10- Existe uma distancia e um posicionamento adequado para se falar ao microfone. Posicione-o na 

distancia de um palmo a frente do queixo e transmita a mensagem em intensidade habitual. 
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COMO TER UMA VOZ SAUDÁVEL? 

 

� Beber de 7 a 8 copos de água por dia, em temperatura ambiente. Evitar refrigerante, pois 

pode prejudicar a movimentação do diafragma;  
 

� Em ambientes com ar condicionado, intensifique a hidratação;  
 

� Evite tossir ou pigarrear, uma vez que provoca um impacto forte nas pregas vocais e 

transparece nervosismo diante de uma apresentação;  
 

� Falar em ambientes ruidosos ou abertos leva o emissor a intensificar a emissão vocal, pois 

há competição sonora. Quando possível deve-se evitar tais ambientes, mas no caso de 

profissionais que trabalham em tais condições a voz deve ser projetada e os sons articulados 

com precisão;  
 

� Fornecer palestras, ministrar aulas ou participar de uma entrevista durante quadros gripais 

ou crises alérgicas deve ser evitado. Neste período deve-se beber água em abundância, antes, 

durante e após apresentações;  
 

� Um dia antes de se apresentar para aquela entrevista de mestrado ou de emprego, ou 

ministrar aquela apresentação importante deve ser realizado repouso vocal. As pregas vocais 

são músculos como qualquer outro, e também sofrem fadiga;  
 

� Evite ingerir grandes quantidades de aspirinas, diuréticos ou calmantes, pois ressecam a 

mucosa vocal.  
 

� Cantar é um ótimo exercício vocal, mas o indivíduo precisa ter preparo vocal, caso contrário 

podem surgir sérias alterações orgânicas.  
 

� Evite ingerir alimentos pesados ou muito condimentados por acarretar má digestão e refluxo 

de secreções gástricas. A maçã e o salsão são recomendados, pois são adstringentes, 

deixando a saliva mais fininha. Já os derivados do leite e chocolate engrossam a saliva e 

dificultam a articulação das palavras e a vibração das pregas vocais.  
 

� Ao se comunicar demonstre suas emoções atentando-se para que estas sejam compatíveis 

com a intenção do discurso. 
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DICAS DE COMUNICAÇÃO ORAL 

 

1. Empenhe-se na comunicação. É somente experimentando que saberemos de nosso potencial.  
 

2. É preferível conhecer a nós mesmos a simplesmente dizer o que gostaríamos de ser. A 

honestidade para conosco mesmo é sumamente valiosa. 

3. Devemos falar por nós mesmos. Ao me comunicar, devo estar ciente que estou falando apenas a 

minha verdade, não a verdade dos outros. 

4. A falsidade exige um megaesforço. Grande alívio é contar as coisas como realmente são. 

5. Devemos estar “presentes” e “dispensarmos” os nossos ouvidos aos que se oferecem para se 

revelar a nós.  

6. Exercitar-se em aceitar os outros como são. 

7. Escutar atentamente para apreender a “consistência interior” dos outros.  

8. Procuremos não adivinhar pensamentos, julgando as intenções e os motivos dos outros.  

9. O principal obstáculo à empatia é a crença de que os outros pensam como nós. 

10. O único meio seguro de não crescer é pedir e conseguir carona na mente e na vontade de outra 

pessoa.  

11. Evitando o bloqueio de comunicação: quando nos fechamos à comunicação, rechaçamos o dom 

gratuito que o outro está oferecendo.  

12. Um aperto de mão, um abraço fraterno é uma forma vigorosa de comunicação. 

13. Para ser comunicadores eficientes devemos “nos expandir” para além de nossas “zonas de 

conforto”. 

14. Admitir nossas faltas e pedir perdão é uma fórmula quase mágica para remover os obstáculos à 

boa comunicação.  

15. Evitar o aumento de tensão certamente tornará muito mais fácil a comunicação. É a própria 

vida. Blog  

 

 

Fonte: POWELL, John e BRADY Loretta.  

Arrancar máscaras abandonar papéis:  

a comunicação pessoal em 25 passos. 

 Tradução por Bárbara Theoto Lambert.  

São Paulo: Loyola, 1994.  
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DICAS QUE PODEM AUXILIAR NA SUA COMUNICAÇÃO CORPORAL 

 

Mantenha uma adequada postura corporal, pois facilita a projeção vocal e a articulação precisa, 

transparecendo naturalidade e uma boa estética. Recomenda-se:  

 

�  Manter ângulo de 90° entre a ponta do queixo e o pescoço;  

 

� Os pés devem estar apoiados no chão de forma que o peso do corpo seja distribuído a toda a 

base dos pés.  

 

� Ao sentar, pés apoiados ao chão, costas inteiramente apoiadas no encosto da cadeira e 

joelhos fazendo ângulo de 90°com o quadril;  

� Em pé, os joelhos não devem estar totalmente travados. Deve-se posicioná-los de forma 

levemente flexionada evitando alterações musculares na região lombar e cervical;  

 

� Devemos alinhar o ombro e o quadril durante a movimentação. Ombros sempre relaxados 

favorecendo o correto posicionamento de braços. O relaxamento dos músculos respiratórios 

evitará má postura e tensão da região superior do corpo;  

 

� Nuca alongada para facilitar o posicionamento reto de cabeça com olhar na horizontal;  

 

� Cabeça sempre reta, mas nunca tensionada. A cabeça posicionada de forma inclinada para os 

lados ou para baixo pode induzir a afirmação ou negação de determinadas mensagens, além 

de demonstrar insegurança;  

 

� Olhar sempre para onde desejamos projetar a voz. Desta maneira refletimos segurança e 

persuasão;  

 

� Ao se apresentar, aproxime-se do interlocutor inclinando o corpo levemente em sua direção, 

assim sinalizará abertura e disposição para a comunicação. 

 

 

 

 



14 
 

ELABORAÇÃO DE RECURSOS AUDIOVISUAIS 

 

� De preferência usar slides de fundo escuro, realçando a informação com cores claras, desta 

forma é melhor de se trabalhar o texto;  

 

� Pode ser utilizada até três cores diferentes nos slides e transparências. Desta forma evita-se 

que as cores prenda a atenção do ouvinte em detrimento da informação;  

 

� O título deve ser introduzido na parte superior e central do slide. Os subtítulos à esquerda e 

na parte superior também. Deve ser escrito de forma concisa, de forma que situe o 

interlocutor sobre o que será abordado;  

 

� As letras devem ser grandes objetivando que o receptor da ultima fileira consigam 

visualizar. Dê preferência em fonte padrão arial ou times new roman;  

 

� É imprescindível que no slide contenham poucas linhas. O texto deve apenas introduzir o 

assunto abordado em sua essência.  

 

� Evite introduzir números, descreva-os para facilitar a compreensão, a não ser que sejam 

resultados de um levantamento estatístico acompanhado ou não de gráficos;  

 

� Os gráficos devem ser usados com parcimônia, pois cansa o interlocutor, entretanto, caso 

haja muita informação a ser compartilhada, e que sejam essenciais ao entendimento do 

texto, pode-se sintetizar através de gráficos ou pontuações.  

 

� Evite introduzir sons nos slides uma vez que dificulta a compreensão e distrai o ouvinte. 

Deixe apenas nos slides o essencial.  

 

� Faça uso de poucas ilustrações. Dê prioridade aquelas que dão ênfase a mensagem. 

 

Fonte: Fga. Roberta C. Medeiros de Souza 
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MODELO: ESTRUTURA PARA FAZER UMA APRESENTAÇÃO 

 

01-SAUDAÇÃO: (Senhoras, senhores, boa noite!) ou boa noite! 
 

02-APRESENTAÇÃO: (Meu nome é Gilberto Maranhão) 
 

03-DEFINIÇÃO DO TEMPO: (Peço dois minutos para falar sobre) 
 

04-TÍTULO/OBJETIVO: (A importância da oratória) “faz pausa” 
 

05-FRASE DE IMPACTO: (Você sabe vender suas idéias?) 
 

06-PREPARAÇÃO: (Falarei sobre: Recursos Corporais e Voz) 
 

07-DESENVOLVIMENTO / TEMA CENTRAL  

(Os recursos corporais garantem até 50% do impacto na comunicação. Para causar uma boa 

impressão você deve gesticular, ter boa postura, e uma fisionomia amistosa, olhar sempre para a 

platéia, evitar cacoetes e se vestir bem). 
 

(A voz representa até 40% do impacto na comunicação. Procure falar em bom som, variar o 

volume, fazer pausas e colocar emoção nas palavras, assim não entediará o público). 

 

EVITAR 

 

Cacofonia: boca dela, a vez passada, vou amarela. 

Regionalismos: Tchê, trem, oh gente. 

Gaguejos e vícios de linguagem: Ta, né, é é é, entende, bem, bom, Sim, É é é ...Usados para iniciar 

uma frase ou responder. Evitam-se tais maneirismos com uma pausa e respiração profunda antes de 

iniciar a fala. 

Termos Chulos, vulgares: troço, saco, droga, panaca, babaca. 

Gíria: ferrado, meu, ôrra, cara, pô, massa, putis grilo, fica frio. 

Palavrão: porcaria, filho da mãe. 

Palavras preconceituosas: baianada, Catarina, turco, negrice, japa. 

Linguagem Pejorativa: presunto (pessoa falecida). 

Expressões desgastadas pelo uso: Pessoal, eu queria dizer, minha gente, meu povo. 

Expressões íntimas ou melosas: Querido, guri, meu irmão, minha filha, jovem, companheiro, 

campeão, fera, amigo, colega.  

Expressões Coloquiais: Ah, sei lá, de repente, é uma boa. 

Repetições: Demais, demais. Claro, claro. 
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70 MANEIRAS DE FALAR OU ESCREVER ERRADO 

Um  dos  vícios  de  linguagem  consiste  em dizer ou escrever a mesma coisa, por  

formas diversas.  

É um artifício de linguagem que raramente fica enfático no corpo do texto. Nos processos po

liciais, certidões e escrituras, além dos milhares de erros cometidos, é muito comum o vício de repet

ir com outras palavras o que está fartamente explícito . 

Observe a lista abaixo. Se vir alguma que já usou, procure não utilizar mais... 

      1. Elo de ligação  
      2. Acabamento final  
      3. Certeza absoluta  
      4. Número exato  
      5. Quantia exata  
      6. Sugiro, conjecturalmente  
      7. Nos dias 8, 9 e 10 inclusive  
      8. Como prêmio extra  
      9. Juntamente com  
      10. Em caráter esporádico  
      11. Expressamente proibido  
      12. Terminantemente proibido  
      13. Em duas metades iguais  
      14. Destaque excepcional  
      15. Sintomas indicativos  
      16. Há anos atrás  
     17. Vereador da cidade  
      18. Relações bilaterais entre dois países  
      19. Outra alternativa  
      20. Detalhes minuciosos  
      21. A razão é porque  
      22. Interromper de uma vez  
      23. Anexo (a) junto a carta  
      24. De sua livre escolha  
      25. Superávit positivo  
      26. Vandalismo criminoso  
      27. Todos foram unânimes  
      28. A seu critério pessoal  
      29. Palavra de honra  
      30. Conviver junto  
      31. Exultar de alegria  
      32. Encarar de frente  
      33. Comprovadamente certo  
      34. Fato real  
      35. Multidão de pessoas  

 

 

       
      36. Amanhecer o dia         
      37. Criação nova            
      38. Retornar de novo  
      39. Freqüentar constantemente  
      40. Empréstimo temporário  
      41. Compartilhar conosco  
      42. Surpresa inesperada  
      43. Completamente vazio  
      44. Colocar algo em seu respectivo lugar  
      45. Escolha opcional  
      46. Continua a permanecer  
      47. Passatempo passageiro  
      48. Atrás da retaguarda  
      49. Planejar antecipadamente  
      50. Repetir outra vez / de novo  
      51. Sentido significativo  
      52. Voltar atrás  
      53. Abertura inaugural  
      54. Pode possivelmente ocorrer  
      55. A partir de agora  
      56. Última versão definitiva  
      57. Obra-prima principal  
      58. Gritar/ Bradar bem alto  
      59. Propriedade característica  
      60. Comparecer em pessoa  
      61. Colaborar com uma ajuda / auxílio  
      62. Matriz cambiante  
      63. Com absoluta correção/ exatidão  
      64. Demasiadamente excessivo  
      65. Individualidade inigualável  
      66. A seu critério pessoal  
      67. Abusar demais  
      68. Exceder em muito  
      69. Preconceito intolerante  
      70. Medidas extremas de último caso  
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DISCURSO DE IMPROVISSO 

Uma das situações inesperadas que acontecem na vida de qualquer profissional – e posso 

dizer com certa tranqüilidade, das mais difíceis – é falar de improviso, especialmente em público. 

Se falar de maneira organizada, com preparo, ensaio e um discurso pronto já é difícil, de 

improviso então, somente alguns poucos privilegiados têm a calma suficiente para dar a impressão 

de que sabem o que estão fazendo. Nessa situação inesperada, poucos conseguem falar com 

propriedade, segurança, naturalidade e desenvoltura, impressionando e encantando seus ouvintes, 

dando o recado com clareza e objetividade. 

Não nos iludamos. Não é da noite para o dia que uma pessoa é preparada para falar de 

improviso e envolver a platéia. Temos observado pessoas despreparadas que decidem falar de 

improviso e acabam falando bobagens, gerando até risos na platéia ou entre os espectadores. Falar 

de improviso significa expor um pensamento ou fazer um discurso repentinamente, sem tempo para 

se preparar. 

Falamos de improviso quando:  

1- Somos questionados sobre algo;  

2- Opinamos sobre algo; 

3- Somos entrevistados;  

4- Somos convidados a falar de improviso; 

5- Não temos tempo para nos organizar.  

Outra estratégia é vasculhar na sua memória alguns assuntos da atualidade para usar como 

ganchos para ilustração ou metáfora sobre o que pretende dizer. Pode buscar ainda alguma história 

ou fato que se relacione com o teor da sua exposição. Por exemplo, podemos fazer uma alusão aos 

Jogos Pan-americanos 2007, considerando a harmonia que reinou no Rio de Janeiro nesse período 

como uma chama para a esperança de que tudo é possível quando se tem vontade e fé.  

Muitos dos improvisos que ouvimos por aí, e que são verdadeiras peças da oratória, são 

aqueles em que os autores estudam e estruturam a fala e, na hora “H”, tiram o “improviso do colete” 

e dão shows de oratória e eloqüência. 

A prática é amiga da perfeição e do improviso. Quanto mais praticar e conhecer as técnicas 

de comunicação e tiver uma boa base cultural para expressar seus pensamentos e sentimentos com 
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facilidade, além, é claro, de estar atualizado, sabendo o que está acontecendo no mundo, no seu país 

e na sua cidade, mais formará uma poderosa argamassa com a qual poderá fazer excelentes 

improvisos. 

COMO PREPARAR UMA “FALA” DE IMPROVISO 

* Se você aprecia falar de improviso não deixe a responsabilidade do discurso por conta da sua 

memória. Ela não é confiável neste caso. 

* Não deixe o improviso por conta de sua auto-suficiência. Improviso na oratória não gera só 

“gafes”, gera efeitos indesejáveis. 

* Se você vai falar e tem um tempo para se preparar analise se a “ocasião” pede um improviso ou 

um discurso mais qualificado, escrito. 

* Tem o tempo disponível? Pare, analise, coloque no papel as principais idéias que envolvem a 

apresentação. 

* O seu improviso então passa a ser um improviso prévio preparado. Grandes oradores falavam de 

improviso. Mas passavam horas preparando as idéias e, principalmente, os argumentos que iriam 

defender (Demóstenes, Cícero, Santo Agostinho, Padre Antonio Vieira, Churchill, Gandhi, 

Mandela, Carlos Lacerda). 

* Avalie o cenário e a atualidade dos dados que você vai utilizar para não ser surpreendido. Use a 

técnica de Henry Kissinger diante dos jornalistas: imagine, antecipadamente, quais as questões que 

poderão ser lançadas contra você. 

* Lembre-se que, sendo você uma pessoa que está no “exercício” de uma representatividade 

(presidente do diretório acadêmico, sindicato, associação, federação, direção etc) você tem que falar 

em “nome” do ente que representa. Fale “nós”. Deixa pra lá o “eu acho”.  

HÁ DOIS TIPOS, PORTANTO, DE IMPROVISO 

� O improviso em que você se prepara previamente. Coloca do papel todo o conteúdo ou 

ordena os tópicos e até os utiliza na apresentação futura, como “âncoras” escritos numa 

folha ou numa ficha. 
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� O outro improviso é o “inesperado”. Aquela fala em que você é instigado a se manifestar, 

na hora, sem aviso prévio. 

 

* O improviso inesperado ou “inopinado” também merece muita atenção. Você deve 

“raciocinar” rapidamente se é o caso ou não de se pronunciar. 

* Por quê? Porque no improviso inopinado você “não se preparou adequadamente”, pode 

estar cansado, desconcentrado, tratando de outro tema. E aí você pode aplicar o ensinamento 

de Demóstenes: se não estiver preparado ou não for conveniente a sua fala, agradeça! 

 

PRINCIPAIS DICAS PARA FALAR EM PÚBLICO 

� 1. Seja natural ao falar em público 

� 2. Pronuncie corretamente as palavras  

� 3. Procure adequar a intensidade da pronuncia 

� 4. A velocidade da fala deve ser a mais adequada possível 

� 5. Tenha um vocabulário apropriado ao seu público 

� 6. A postura deve ser a mais correta possível 

� 7. Erros gramaticais devem ser evitados 

� 8. Fale com entusiasmo e emoção 

� 9. Revise a sua apresentação e prepare-se o suficiente 

� 10. Ao falar, posicione-se em local estratégico 

� 11. Cuidado, o seu discurso deve ter início, meio e fim 

� 12. Procure alternar o ritmo de sua fala 

� 13. Controle a ansiedade, pratique o “quebra gelo” 

� 14. Procure eliminar a inibição 

� 15. Prepare sempre um pequeno discurso 

� 16. Ao falar em reunião de negócios prepare um roteiro dos assuntos 

� 18. Procure ser polido e observe uma certa ordem de “status”, iniciando seu discurso 

cumprimentando os presentes: Sr. Presidente, Sr. Vice Presidente.... demais componentes da 

mesa, Sras. e Srs. aqui presentes... 

� 19. Aqueça a voz 

� 20. Não tenha medo do seu público. 
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O cérebro cérebro cérebro cérebro funciona como um músculo músculo músculo músculo do corpo e para ficar em 

forma é importante exercitá-lo diariamente, pois se não ele vai 

ficando atrofiado. 

 

1. Boa alimentação. Item fundamental também para o cérebro e 
especialmente para a memória. Procure ter uma dieta balanceada e rica 
em vitaminas que são importantes para o metabolismo dos 
neurotransmissores;  

 

2. Exercite sua memória com jogos como caça palavras, xadrez e sudoku;  

 

3. Tome bastante água durante o dia; 

 

4. Alimentos com vitamina B12 (frutos do mar), vitamina C (laranja) e 
vitamina B15 (arroz) ajudam a manter uma boa memória, 
especialmente os com vitamina B12; 

 

5. Não tome remédios que dizem ser milagrosos para a memória. Isso 
(infelizmente) não existe; 

 

6. Exercícios físicos ajudam a melhorar a capacidade respiratória e por 
isso oxigenam melhor para o fluxo sanguíneos para o cérebro; 

 

7. Medite. Além de aumentar a percepção, é na meditação que o cérebro 
se acalma; 

 

8. Não fique lembrando fatos traumáticos. Eles podem prejudicar e 
preocupar na hora de trabalhar a memória; 

 

9. Não ingira bebidas alcoólicas, pois o álcool pode afetar a memória 
irreversivelmente; 

 

10. O sono é um item muito importante para uma boa memória e atenção. 
Pelo menos 8 horas por noite é o ideal. 
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Como manter e potencializar a memória? 

Rotinas simples, como conversar com amigos, ler, praticar atividade física, ser alegre, já contribuem para 
aumentar o número de conexões com os neurônios (as sinapses) e, quanto mais isso acontece, mais 
potencializamos a memória. No entanto, não é preciso muito esforço para manter ou adquirir uma boa memória. 

O QUE FAZER?  COMO? 
    

Memória artificial 
Use o papel e a tecnologia a seu favor. Quer lembrar-se dos itens da pauta 

para aquela reunião? Faça uma lista. Anote seus compromissos na agenda de 
papel ou por meios eletrônicos, como o celular. 

    

Fuja da rotina desestimulante 

Tudo que é novo, diferente, estimula as sinapses, as conexões com os 
neurônios. Ações como voltar para sua casa por um caminho diferente já 

oferecem novos estímulos visuais e percepções.  

    

Troque o cotidiano 
Mude as ações que fazem parte do seu dia-a-dia. Escove os dentes com a 
outra mão. Leia a revista de trás para frente (se já faz isso, então inverta). 

Escute uma rádio que nunca ouviu.  

    

Criatividade 

Dentro de casa, você pode inventar pratos novos, investir em novos sabores e 
aromas. Vale até inovar ou apimentar os momentos sexuais preparando um 

ambiente diferente.  

    

Cultive a alma 
Faça atividades que ajudam a promover relaxamento, como meditação, yoga, 
massagens. Muitas vezes, ouvir música suave ou ler um livro podem ajudá-lo a 

relaxar. 

    

Hora de estudar 
Não adianta estudar muitas disciplinas de uma só vez. Lembre-se de que 
excesso de informação também é prejudicial. Depois de um tempo, dê uma 
pausa para o lanche ou outras atividades que ajudem a relaxar a mente. 

    

Flashback 
Que tal despertar lembranças da sua infância ou da sua adolescência? A 

lembrança de um fato desperta outro e assim sucessivamente. 

    

Lembrando do que se leu 

O texto é desinteressante? Faça uma lista de perguntas cujas respostas quer 
encontrar no texto. Preste atenção nas frases que resumem a idéia central de 

cada parágrafo. Descubra os argumentos. 

    

Rosto familiar 

Quem tem dificuldade de lembrar nomes e fisionomias pode tentar o seguinte 
exercício, com a ajuda de um amigo: cada um deve recortar dez fotos de 
rostos desconhecidos de jornais ou revistas e escrever o nome atrás da 

imagem. Troque as imagens com o colega e estude uma a uma antes de ler os 
nomes. Depois associe as primeiras impressões que a fisionomia lhe traz aos 
seus respectivos nomes. Coloque a foto de lado e, depois de 15 minutos, um 

amigo testa o outro para ver de quantos nomes cada um se lembrou. 
  

    

Reconstituindo o dia 

Antes de dormir, você pode tentar lembrar de tudo o que aconteceu durante 
seu dia, reconstituindo cenas e diálogos com detalhes e na ordem que 
ocorreram. Com o tempo, os detalhes vêm à mente com mais facilidade. 

    

Invista no sono 
Antes de ir para a cama, um banho e uma leitura ajudam o corpo a relaxar. 

Use a cama para dormir. Nada de fazer dela local de planejamento para o dia 
seguinte nem do jantar. 

    

Quanto mais usa, melhor fica 

O cérebro pode ser comparado a um músculo, se não for usado, atrofia. Então, 
use-o. Pode ser por meio das tradicionais palavras cruzadas ou até criar o 

hábito de anotar os sonhos logo ao acordar. 

  
Leitura Quando você lê, estimula a memória visual da imaginação, a memória verbal. 

Ler é um ato que, em si, exige concentração. 

Fontes: Potencialize sua Memória  
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----    Textos para Fixação Textos para Fixação Textos para Fixação Textos para Fixação dos exercíciosdos exercíciosdos exercíciosdos exercícios    ––––    
    

    

Felicidade 

 

É correr, pular, cair, chorar, sonhar, sorrir, viver, aprender, e não 

apenas existir 

É em todos os momentos sorrir, e nunca se deixar cair. 

Fazer das pequenas ações, grandes emoções, 

Transformar esse minuto em hora, 

Para que este momento jamais vá embora. 

Chorar de alegria... Fazer do mundo uma grande magia 

E em uma lágrima reconhecer, que estamos aqui para aprender. 

Em um simples olhar, um sorriso roubar, 

E neste sorriso o mundo todo imaginar. 

É ser uma eterna criança, e sempre ter esperança. 

É como uma poesia escrever, sem nada entender. 

É se tornar “diferente”, diante dos olhos de tanta gente. 

Se tornar autor da própria história e a cada passo encontrar uma 

vitória  

É simplesmente... Sentir-se a vontade. 

É... Isso é felicidade 

 

 

(Autor desconhecido) 
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A Importância da Amizade 

Quando a gente é criança,  
Não valoriza a amizade,  
Mas quando se cresce,  
Ela é essencial,  
É especial.  
 
Amizade antiga, recente,  
Amigos ausentes,  
Amizade que nunca se acaba,  
Que resiste a tudo.  
A todas as fofocas,  
A todas as piadinhas...  
 
Amizade é importante,  
Pelo menos para mim,  
Para alguns de vocês,  
Para a maioria de nós.  
Tantos segredos,  
De uma vida inteira,  
De uma infância passageira... 
 
Amigos de escola,  
Desde criança,  
Criança que não aprendeu ainda  
o que é amar.  
Criança que brinca sem malícias,  
Só por brincar,  
Para se divertir.  
Se vocês soubessem tudo que passei  
por vocês meus amigos!  
Quantas vezes chorei escondida,  
Sem ninguém ver,  
Me aconselhar,  
Só pensando na possibilidade  
Do destino nos separar,  
Como já está fazendo. 
Mas, antes nos preparando  
Para que entendamos,  
Mas não vamos entender nunca.  
 
Amizade é uma corrente que jamais se romperá. 
 
Autoria: Munira® 
 
 

O poema da paz 
 

0 dia mais belo? Hoje  

A coisa mais fácil? Equivocar-se  

O obstáculo maior? 0 medo  

0 erro maior? Abandonar-se  

A raiz de todos os males? 0 egoísmo  

A distração mais bela? 0 trabalho  

A pior derrota? 0 desalento  

Os melhores professores? As crianças 

A primeira necessidade? Comunicar-se  

0 que mais faz feliz? Ser útil aos demais  

0 mistério maior? A morte  

0 pior defeito? 0 mau humor  

A coisa mais perigosa? A mentira  

0 sentimento pior? 0 rancor  

0 presente mais belo? 0 perdão,  

0 mais imprescindível? 0 lar  

A estrada mais rápida? 0 caminho correto  

A sensação mais grata? A paz interior  

0 resguardo mais eficaz? 0 sorriso  

0 melhor remédio? 0 otimismo  

A maior satisfação? 0 dever cumprido  

A força mais potente do mundo? A fé  

As pessoas mais necessárias? Os pais  

A coisa mais bela de todas? 0 amor 

Autoria: Madre Teresa de Calcutá. 
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Desistir Nunca 

 

Quantas vezes  nós pensamos em desistir, 

 deixar de lado, o ideal e os sonhos; 

 Quantas  vezes batemos em retirada, 

 com o coração amargurado pela injustiça; 

 Quantas vezes sentimos o                                                                                 

peso da responsabilidade, 

 sem ter com quem  dividir;  

 Quantas vezes sentimos solidão,  

 mesmo cercado de pessoas; 

 

 Quantas vezes falamos,                                                                                                      

sem sermos notados; 

 Quantas vezes lutamos por                                                                               

uma  causa perdida; 

 Quantas vezes voltamos para casa                                                                                          

com a sensação de  derrota; 

 

Quanta vezes aquela lágrima,                                                                                      

teima em cair, 

 justamente na hora  em que                                                                              

precisamos parecer fortes; 

 

 Quantas vezes pedimos a Deus 

 um  pouco de força, 

 um pouco de luz; 

 

 

 

 E a resposta vem, seja lá como for,  

 um sorriso, um olhar cúmplice,  

 Um cartãozinho, um bilhete, um 

gesto de  amor; 

 

 E a gente insiste; 

 Insisti em prosseguir, em acreditar, 

 em  transformar, em dividir, 

 em estar, em ser; 

 

 E Deus insiste em nos  abençoar,  

 em nos mostrar o caminho: 

 

 Aquele mais difícil, 

 mais  complicado, mais bonito. 

 E a gente insiste em seguir, 

 por que tem uma  missão, 

 Ser Feliz e Fazer as pessoas 

Felizes! 
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Não devemos temer os invejosos 

Não devemos temer os invejosos  

porque enquanto você dorme pacificamente,  

ele perde o sono quando pensa em você. 

Você acorda e saúda o sol, ele olha o seu bronzeado. 

Você sai para o trabalho, ele calcula o seu salário. 

Você constrói sua casa, ele julga a cor das tintas. 

Você estuda, tem boas notas, ele se preocupa com esses números. 

Você conquista um diploma, ele vive o medo do seu sucesso futuro. 

Você levanta um prédio, ele escolhe uma janela prá pular. 

Você cura os doentes, ele adoece por conta disso. 

Você ensina os seus alunos, ele tenta descobrir o que você não sabe. 

Você tem a simpatia da chefia, ele prefere chamá-lo de puxa-saco. 

Você recebe os aplausos, ele busca saber se alguém o vaia. 

Você liga seu computador para serviço útil, ele coleciona programas de vírus ou 

invade seu correio com tolas agressões. 

O que ele realmente faz - quando faz! - : 

você cria , ele copia ! 

Você teme o invejoso?  

Por que? ... Ele é um eterno espectador... 

Merece sua compaixão e não seu temor... 
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Viver  

Viver... Não é doar um pouco... É doar sempre !  

Não é superar uma ofensa... É esquecê-la !  

Não é se compadecer... 

É ajudar mesmo que seja um grande incômodo !  

Não é apenas sorrir... 

É fazer sorrir as pessoas que estiverem ao seu lado !  

Viver não é medir a sua ajuda... É ajudar sempre sem medidas...  

Não é ajudar apenas os que estão por perto... Mas estar sempre 

perto de todos aqueles que precisam de ajuda !  

Quem realmente vive e ama,  

Não faz apenas o que pode,  

Mas ama as pessoas de verdade,  

Como se não houvesse um amanhã por vir !!! 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

As Pessoas Felizes 
 

As pessoas felizes não conseguem tudo o que esperam, mas 

querem a maior parte do que conseguem. Em outras palavras, 

viram o jogo a seu favor, escolhendo dar valor às coisas que estão 

ao seu alcance. Mantenha um pé na realidade e lute para melhorar 

as coisas, e não para torná-las perfeitas. Não existe perfeição. As 

coisas serão o que puderem ser a partir de nossos esforços. 

(Autor: Diener, 1995) 
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A Pedra  
 

Em tempos bem antigos, um rei colocou uma pedra enorme no 

meio de uma estrada. Então, ele se escondeu e ficou 

observando para ver se alguém tiraria a imensa rocha do 

caminho.  

Alguns mercadores e homens muito ricos do reino passaram 

por ali e simplesmente deram a volta pela pedra.  

Alguns até esbravejaram contra o rei dizendo que ele não 

mantinha as estradas limpas mas nenhum deles tentou sequer 

mover a pedra dali.  

De repente, passa um camponês com uma boa carga de 

vegetais. Ao se aproximar da imensa rocha, ele pôs de lado a 

sua carga e tentou remover a rocha dali. Após muita força e 

suor, ele finalmente conseguiu mover a pedra para o lado da 

estrada.  

Ele, então, voltou a pegar a sua carga de vegetais mas notou 

que havia uma bolsa no local onde estava a pedra. A bolsa 

continha muitas moedas de ouro e uma nota escrita pelo rei 

que dizia que o ouro era para a pessoa que tivesse removido a 

pedra do caminho.  

O camponês aprendeu o que muitos de nos nunca entendeu:  

"Todo obstáculo contém uma oportunidade para melhorarmos 

nossa condição". 
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Semente  
 

Uma semente é algo muito pequenino. No entanto, quando 

plantada no lugar certo e na hora certa, e tratada com cuidado, 

tem o potencial de crescer e se multiplicar, a ponto de se 

transformar numa colheita maravilhosa.  

Muitas pessoas têm capacidade para realizar obras portentosas; no 

entanto, poucas são as que sabem disso, ou crêem ser isso 

verdade. Não importa quão fértil possa ser o solo; se uma semente 

não for nele plantada, nada irá crescer.  

Quantas vidas têm sido desperdiçadas no ostracismo e na 

comiseração, por jamais haverem recebido sequer uma única 

pequenina semente de encorajamento positivo - a começar pelo 

próprio ambiente familiar!...  

Pense nas vidas ao seu redor, e imagine onde uma semente sua 

poderá criar raiz e crescer.  

Pense na diferença que você é capaz de fazer, ao encorajar-se a si 

mesmo e ao oferecer encorajamento a outras pessoas.  

Pense nas sementes que você tem oportunidade de plantar.  

Espalhe a semente do encorajamento e regozije-se na abundante 

colheita do seu precioso fruto.  

A correção tem seu grande valor, mas o encorajamento realiza 

muito mais.  

O encorajamento após a correção é como o sol depois da chuva.  

 

(Autor: Johann Wolfgang Von Goethe) 
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A Partir de Hoje... 
 

A partir de hoje, 
Olharei as coisas com amor e renascerei... 

 
Amarei o sol, 

pois aquece meu corpo... 
 

No entanto, 
amarei a chuva, 

pois purifica o meu espírito... 
 

Amarei a luz, 
pois me mostra o caminho... 

 
Amarei também a escuridão, 
pois me faz ver as estrelas... 

 
Receberei a felicidade, 

que engrandece meu coração, 
 

mas tolerarei a tristeza, 
pois abre minha alma... 

 
Receberei as recompensas 
pois elas me pertencem, 

 
mas também aceitarei de bom grado 

os obstáculos, 
pois eles são os meus desafios...  

 
A partir de hoje, 

Olharei as coisas com amor e renascerei... 
 

(Autor Desconhecido) 

 



30 
 

Ontem e Amanhã 
 

Hoje vou apagar do meu calendário dois dias:  
Ontem e Amanhã!  

Ontem foi para aprender! 
Amanhã será uma conseqüência do que posso fazer hoje.  
Hoje enfrentarei a vida com a convicção de que este dia  

nunca mais retornará.  
Hoje é a última oportunidade que tenho de viver intensamente.  
Já que ninguém me assegura que amanhã verei o amanhecer.  

Hoje terei coragem para não deixar passar as oportunidades que se 
apresentam,  

que são as minhas chances de triunfar!  
Hoje aplicarei a minha riqueza mais apreciada: O meu tempo!  

Meu trabalho mais transcendental:  
A minha vida!  

Passarei cada minuto apaixonadamente para transformar este dia num 
único  

e no melhor dia da minha vida!  
Hoje vencerei cada obstáculo que surgir no meu caminho  

acreditando que vencerei!  
Hoje resistirei ao pessimismo e conquistarei o mundo com um sorriso 

com uma atitude positiva esperando sempre o melhor! 
Hoje farei de cada humilde tarefa uma sublime expressão! 

Hoje terei meus pés sobre a terra compreendendo a realidade! 
E as estrelas cintilarão para inaugurar o meu futuro.  

Hoje usarei o tempo para ser feliz!  
Deixarei as minhas pegadas e a minha presença  

nos corações queridos! 
Venha viver comigo uma nova estação onde sonharemos 

que tudo o que nos propomos pode ser possível!  
E ousaremos brindar a próxima manhã 

com a certeza de um dia melhor. 
 

 

(Autor: Peter de Vries) 
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Avance Sempre 

 

Na vida as coisas, às vezes, andam muito devagar. Mas é importante não 

parar. Mesmo um pequeno avanço na direção certa já é um progresso, e 

qualquer um pode fazer um pequeno progresso.  

Se você não conseguir fazer uma coisa grandiosa hoje, faça alguma coisa 

pequena. 

Pequenos riachos acabam convertendo-se em grandes rios. 

Continue andando e fazendo. 

O que parecia fora de alcance esta manhã vai parecer um pouco mais 

próximo amanhã ao anoitecer se você continuar movendo-se para frente. 

A cada momento intenso e apaixonado que você dedica a seu objetivo, um 

pouquinho mais você se aproxima dele. 

Se você pára completamente é muito mais difícil começar tudo de novo. 

Então continue andando e fazendo. Não desperdice a base que você já 

construiu. Existe alguma coisa que você pode fazer agora mesmo, hoje, 

neste exato instante. 

Pode não ser muito mas vai mantê-lo no jogo. 

 

Vá rápido quando puder. Vá devagar quando for obrigado. 

Mas, seja, lá o que for, continue. O importante é não parar!!! 

 

( Autor desconhecido ) 
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Persistindo semprePersistindo semprePersistindo semprePersistindo sempre    

    

Podemos eventualmente ser jogados ao chão, mas o que vale é a persistência. O que 

realmente faz a distinção entre atletas é a habilidade de terem uma boa performance 

em tempos de pressões e urgência.  

Não é o número de vezes em que você vai ao chão que realmente importa, e sim quão 

rapidamente você se levanta.  

Todas as pessoas que tentam realizar algo significativo com a sua vida enfrentam 

tropeços e alguns retrocessos.  

Isso é uma fatalidade. Assim sucede com você. No entanto, quanto mais rápido você 

deixar isso abandonado no passado, menos feridas irão permear a sua memória.  

Quando algo lhe traz frustração, pelo fato de se haver transformado em alguma coisa 

que está além da sua capacidade de controle, tome a iniciativa de se certificar de que 

você não mais irá se colocar naquela posição.  

Compreenda que é possível alcançar o controle da sua vida, desde o momento em que 

você decida se render ao controle da graça, bondade e misericórdia de Deus.  

Isso se aplica à, aparentemente, mais descontrolada situação.  

Se alguma coisa lhe está bloqueando o caminho, em vez de bater com a cabeça na 

parede dê uma volta ao redor, olhando para cima, para a frente, e para Deus.  

Examine a situação de uma maneira corajosa e realista, e parta para uma ação 

construtiva.  

Lembre-se de que o jogo é ganho pelo jogador que simplesmente não sabe o que é 

desistir.  

 

 

Para MeditaçãoPara MeditaçãoPara MeditaçãoPara Meditação: : : :  

Elevo os olhos para os montes: de onde me virá o socorro? OElevo os olhos para os montes: de onde me virá o socorro? OElevo os olhos para os montes: de onde me virá o socorro? OElevo os olhos para os montes: de onde me virá o socorro? O    meu socorro vem do meu socorro vem do meu socorro vem do meu socorro vem do 

Senhor, que fez o céu e a Terra. Salmos, 121:1Senhor, que fez o céu e a Terra. Salmos, 121:1Senhor, que fez o céu e a Terra. Salmos, 121:1Senhor, que fez o céu e a Terra. Salmos, 121:1 
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Experimente Outra Vez 
 

 

Quando as coisas estão erradas 

e o momento é de crise, 

não pense que todos os esforços 

têm sido em vão, segue. 

Talvez tudo seja para melhor. 

Sorria... 

E experimente outra vez. 

Pode ser que o seu aparente fracasso  

venha a ser a porta mágica  

que conduzirá para uma nova felicidade 

que você jamais conheceu. 

Você pode estar enfraquecido pela luta,  

mas não se considere vencido. 

Isso não quer dizer derrota. 

Não vale a pena gastar o seu precioso tempo em lágrimas e lamentos. 

Levante-se.  

Siga em frente outra vez. 

E, se você guardar em mente  

o objetivo de suas aspirações,  

os seus sonhos se realizarão. 

Tire proveito dos seus erros.  

Colha experiência de suas dores. 

E então, um dia você dirá: 

Graças a Deus.  

"Eu ousei experimentar outra vez  

e reencontrei a paz, o amor  

e a felicidade!!! 
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Ser Feliz! 
 
 

Lembre-se:  
Ser feliz não é ter um céu sem tempestades, caminhos sem acidentes, 

trabalhos sem fadigas, relacionamentos sem decepções. 
 

Ser feliz é encontrar força no perdão, esperança nas batalhas, segurança no 
palco do medo, amor nos desencontros. 

 
Ser feliz não é apenas valorizar o sorriso, mas refletir sobre a tristeza.  

 
Não é apenas comemorar o sucesso, mas aprender lições nos fracassos. 

Não é apenas ter júbilo nos aplausos, mas encontrar alegria no anonimato. 
 

Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver, apesar de todos os desafios, 
incompreensões e períodos de crise. 

 
Ser feliz não é uma fatalidade do destino, mas uma conquista de quem 

sabe viajar para dentro do seu próprio ser. 
 

Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e se tornar autor da própria 
história. É atravessar desertos fora de si, mas ser capaz de encontrar um 
oásis no recôndito da sua alma. É agradecer a Deus a cada manhã pelo 

milagre da vida. 
 

Ser feliz é não ter medo dos próprios sentimentos. É saber falar de si 
mesmo. É ter coragem para ouvir um "não". É ter segurança para receber 

uma crítica, mesmo que injusta. É beijar os filhos, curtir os pais e ter 
momentos poéticos com os amigos, mesmo que eles nos magoem.  

 
Ser feliz é deixar viver a criança livre, alegre e simples que mora dentro de 
você. É ter maturidade para falar: "Eu Errei". É ter ousadia para dizer: "Me 

Perdoe". É ter sensibilidade para confessar: "Eu Preciso De Você". 
 

Ser feliz é ter a capacidade de dizer: "Eu Te Amo". 
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Năo deixe para ser feliz no futuro 

 

Não deixe para ser feliz no futuro. 

A felicidade é construída todos os dias, 

nos pequenos detalhes, 

nos encontros e nas reflexões. 

Eu acredito na felicidade 

e sei que Deus diz sim 

para aquilo em que acreditamos. 

Se sua vida não está do modo 

como você gostaria, 

dê um jeito de transformá-la. 

É o maior presente 

que pode dar a si mesmo. 

 

 

(Autor: Roberto Shinyashiki) 
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Hoje é um dia especial! 
 
Hoje é um dia especial!  

Comece a sorrir mais cedo.  

Pense em coisas boas.  

Alimente seus sonhos.  

Escute uma música legal e dance,  

mesmo que sozinho. 

 Valorize as pessoas próximas a você.  

Perca o controle. Grite. Espalhe alegria.  

Lembre-se que você é um privilegiado.  

Nem todos têm as mesmas oportunidades.  

Agradeça. 

 As coisas mais importantes  

são aquelas que você não pode ver.  

Que tal começar hoje aquela mudança em sua vida  

que você vem adiando?  

Não espere para ser feliz.  

Não adianta tentar fugir de seus problemas.  

Ninguém consegue.  

Esqueça deles por um dia.  

Depois aprenda o que tiver que aprender 

e os enfrente.  

Não se deixe abater.  

Acredite.  

Tenha energia.  

O mundo começará a mudar quando você mudar.  

Viver vale à pena!!! 

 

 

 

A vitória  

sobre as dificuldades 

 

A vitória sobre as dificuldades é a 

grande descoberta do homem a 

respeito de si mesmo. 

A felicidade não foi prometidaao 

homem como dádiva.  

Ela é, essencialmente, uma 

conquista. 

Mas para chegar a ela é necessário 

lutar, transpor obstáculos, ser 

obstinado, ter paciência, esperar. 

A felicidade é como uma obra de 

artesanato: fio por fio, fibra por 

fibra. 

Ela não nasce feita, ela se faz, 

minuto a minuto na prática do bem 

e na paz da consciência. 

Mas, quando ela chega, é para 

ficar, é sua, definitivamente sua!  

 

( Autor Desconhecido) 
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Hoje 
 
Hoje levantei cedo pensando no que tenho a 
 Fazer antes que o relógio marque meia noite... 
 
É minha função escolher que tipo de dia vou ter 
 hoje. 
Posso reclamar porque está chovendo 
ou agradecer às águas por lavarem a poluição... 
 
Posso ficar triste por não ter dinheiro 
ou me sentir encorajado para administrar  
minhas finanças, evitando o desperdício... 
 
Posso reclamar sobre minha saúde 
ou dar graças por estar vivo... 
 
Posso me queixar dos meus pais 
por não terem me dado tudo o que eu queria 
ou posso ser grato por ter nascido... 
 
Posso reclamar por ter que ir trabalhar 
ou agradecer por ter trabalho... 
 
Posso sentir tédio com o trabalho doméstico 
ou agradecer a Deus... 
 
Posso lamentar decepções com amigos 
ou me entusiasmar com a possibilidade 
de fazer novas amizades... 
 
Se as coisas não saíram como planejei 
posso ficar feliz por ter hoje para recomeçar... 
 
O dia está na minha frente esperando para ser 
 o que eu quiser. 
E aqui estou eu, o escultor que pode dar forma..." 
 
Autor: Charles Chaplin 

 
 

 

 

O mundo é bonito e todo seu 
 

O mundo é bonito e todo seu.  

Seja otimista! Olhe o que de bom 

existe em todas as coisas. 

Fale sempre do que agrada, alegra e 

reanima. 

Colabore na construção de um 

mundo mais feliz. 

Seja compreensivo.  

Anime, encoraje e incentive. 

Sorria para quem você vê triste ou 

desanimado. Seja simpático e dócil 

também com você mesmo. 

Mostre um rosto sereno, tranqüilo e 

confiante, mesmo que você tenha 

vontade de chorar. E cuidado: 

 não descarregue sobre os outros. 

Os problemas que são só seus. 

 Saiba estar do lado dos mais fracos, 

tímidos e simples, sobretudo 

daqueles que falam pouco, mas 

fazem muito. 

Não fale alto demais, porque a 

riqueza do segredo está na voz 

mansa e suave. 

Saiba sempre acolher o outro com 

simpatia e carinho; seja quem ele 

for; você e ele se sentirão mais 

felizes! 
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Para treinar Pronúncia e DicçãoPara treinar Pronúncia e DicçãoPara treinar Pronúncia e DicçãoPara treinar Pronúncia e Dicção    
 

 
 

Os Lusíadas - Canto X (Parte do Texto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Luís Vaz de Camões 
 

 

 

1 
 
Mas já o claro amador da Larisséia 
Adúltera inclinava os animais 
Lá pera o grande lago que rodeia 
Temistitão, nos fins Ocidentais; 
O grande ardor do Sol Favónio 
enfreia 
Co sopro que nos tanques naturais 
Encrespa a água serena e 
despertava 
Os lírios e jasmins, que a calma 
agrava, 
 
 
2 
 
Quando as fermosas Ninfas, cos 
amantes 
Pela mão, já conformes e 
contentes, 
Subiam pera os paços radiantes 
E de metais ornados reluzentes, 
Mandados da Rainha, que 
abundantes 
Mesas d'altos manjares excelentes 
Lhe tinha aparelhados, que a 
fraqueza 
Restaurem da cansada natureza. 
 

3 
 
Ali, em cadeiras ricas, cristalinas, 
Se assentam dous e dous, amante e 
dama; 
Noutras, à cabeceira, d'ouro finas, 
Está co a bela Deusa o claro Gama. 
De iguarias suaves e divinas, 
A quem não chega a Egípcia antiga 
fama, 
Se acumulam os pratos de fulvo ouro, 
Trazidos lá do Atlântico tesouro. 
 
 
 
4 
 
Os vinhos odoríferos, que acima 
Estão não só do Itálico Falerno 
Mas da Ambrósia, que Jove tanto 
estima 
Com todo o ajuntamento sempiterno, 
Nos vasos, onde em vão trabalha a 
lima, 
Crespas escumas erguem, que no 
interno 
Coração movem súbita alegria, 
Saltando co a mistura d'água fria. 
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SONETO LXXXVIII 

 

Quando me tratas mau e, desprezado,  

Sinto que o meu valor vês com desdém,  

Lutando contra mim, fico a teu lado  

E, inda perjuro, provo que és um bem.  

Conhecendo melhor meus próprios erros,  

A te apoiar te ponho a par da história  

De ocultas faltas, onde estou enfermo;  

Então, ao me perder, tens toda a glória.  

Mas lucro também tiro desse ofício:  

Curvando sobre ti amor tamanho,  

Mal que me faço me traz benefício,  

Pois o que ganhas duas vezes ganho.  

Assim é o meu amor e a ti o reporto:  

Por ti todas as culpas eu suporto. 

 
 

Autor: William Shakespeare 
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