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Como falar bem em público

Por Thiago CoutinhoPublicado em 04/06/2020 O modo como falamos em público é essencial para nossa carreira Falar bem em público tem sido uma qualidade cada vez mais requerida nas empresas, tanto para apresentar projetos quanto para conversar com uma equipe. Acontece que essa tarefa pode ser um empecilho para muitas pessoas que se
sentem desconfortáveis ao falar em público, seja por timidez, problemas de dicção ou medo de errarem seus discursos. Existem casos em que as pessoas precisam de ajuda profissional para aprenderem a dar discursos e realizar palestras. Uma história semelhante foi apresentada no filme “O Discurso do Rei”, onde o Rei Jorge VI tem um sério
problema com gagueira, o que o deixa constrangido ao falar na frente de muitas pessoas. Com isso, ele contrata um fonoaudiólogo que, além de dar apoio médico, age como um Coach, o ajudando a superar seus desafios diariamente com a dicção. Assim, o rei se tornou apto a falar para multidões com muito mais confiança. Se falar em público também
é um problema para você, nós temos algumas dicas que poderão te ajudar na hora de dar uma palestra importante, conversar com sua equipe e apresentar um produto para um cliente. Siga a leitura e acompanhe! Eu tenho o material certo para você entender o que é e como funciona esse método poderoso! Eu tenho o material certo para você
entender o que é e como funciona esse método poderoso! De onde vem o medo de falar em público? O medo de falar em público pode ter causas diferentes para cada pessoa, veja a seguir quais são as mais comuns. Resposta fisiológica Nada no nosso corpo acontece por acaso, todas as reações têm sua razão de existir. O medo é uma resposta que vem
ao se identificar uma possível ameaça. Entretanto, em muitas situações, ele surge em momentos que não oferecem risco à nossa segurança, como é o caso de falar em público, por exemplo. Quando uma pessoa está insegura para falar frente a um grupo, seu corpo pode trazer essa resposta. Assim, os sintomas gerados pelo medo, como batimentos
cardíacos acelerados, sudorese, respiração ofegante e outros, comprometem a segurança e, consequentemente, o desempenho. Pensamentos limitantes Mais um fator que pode gerar o medo de falar em público envolve conservar pensamentos limitantes sobre si mesmo. Uma pessoa que acredita que nunca será capaz de discursar com confiança
acabará realmente tendo desempenhos ruins a cada experiência. Afinal, nós somos aquilo que pensamos, por isso, esse tipo de ideia é tão prejudicial, porque bloqueia o nosso desenvolvimento. Comparação Quando uma pessoa com menos experiência vai falar para um público mais experiente, pode se sentir insegura por se comparar. Isso acontece
porque ela se coloca como inferior, como se não tivesse nada a agregar para os espectadores. E a verdade é que, se essa situação irá acontecer, é porque existe algum motivo que a justifica. Medo de julgamentos A insegurança também costuma ser uma porta de entrada para o medo de falar em público. Como o indivíduo não se sente capaz de ter um
bom desempenho, ele teme pelos julgamentos. Assim, deixa de fazer coisas que poderiam ajudá-lo a se desenvolver por medo do que os outros poderiam pensar ou dizer. Pouco conhecimento sobre o tema que será abordado Em diversas situações, o problema não está no ato de falar em público e sim no tema que será abordado. Se a pessoa não tem
um amplo conhecimento sobre o assunto, tende a se sentir insegura, o que possivelmente irá prejudicar seu desempenho. Apenas decorar o que será falado não é o suficiente, é fundamental entender todo o contexto. Assim, caso algum espectador faça uma pergunta, será recebida e respondida com naturalidade e confiança. Falta de prática Por fim,
uma origem bastante comum para o medo de falar em público é a falta de prática. Isso ocorre porque muitas pessoas acham que se trata de uma habilidade natural, o que não se aplica a todos os casos. Embora muitos tenham, naturalmente, desenvoltura para falar para grandes grupos, para a grande maioria é preciso treino. Portanto, antes de
acreditar que não é capaz e que não nasceu para falar em público, treine. Existem diversos tipos de treinamento que visam o desenvolvimento dessa habilidade, como é o caso dos cursos de oratória, por exemplo. Acredite, através da prática você poderá se tornar um excelente orador. Você acredita que é verdadeiramente feliz em sua essência? Clique
aqui e descubra! Acesse o “Termômetro da Felicidade”! 5 Dicas para falar bem em público Depois de saber mais a respeito das origens mais comuns para o medo de falar em público, é hora de conferir dicas que irão te ajudar a desenvolver essa habilidade, acompanhe! 1. Tenha um roteiro Por mais que você conheça o assunto que vai falar, é
importante ter um roteiro com início, meio e fim. Dessa maneira, caso você fique nervoso e tenha um branco, suas anotações te ajudarão a se situar e não perder a linha de raciocínio. Dependendo de onde vai falar, pode ser interessante contar com slides de apoio. Assim, poderá incluir os principais tópicos neles, o que irá te ajudar a se lembrar de
tudo e, também, facilitar o acompanhamento por parte do público. 2. Seja natural Se você ficar muito nervoso ou apreensivo, todos irão perceber. Ao ser o mais natural possível, você passará segurança para quem estiver te ouvindo e ainda conseguirá prender melhor a atenção de seu público. É claro que é importante respeitar o tom do evento e dos
convidados, entretanto, procure fazer isso seguindo a sua personalidade. Nada nos dá mais confiança do que sermos quem somos, então, adapte sua postura pessoal ao ambiente e aja com naturalidade. 3. Conheça seu público e use a mesma linguagem que ele Se o seu público é mais sério, use uma linguagem formal para se equalizar a ele. Caso seja
um público mais aberto, você poderá ser descontraído e usar o bom humor, sem extrapolar, claro. Essa é uma informação que dá para ser colhida antes, o que permitirá considerá-la durante a sua preparação. Esse é um detalhe muito importante para se comunicar bem de modo geral, seja falando em público ou no dia a dia. Afinal, a intenção é ser
compreendido e, para isso, é crucial “falar a mesma língua” dos presentes, o que inclui tanto a linguagem quanto o tom de voz e postura. 4. Sempre que possível, treine sua fala Durante a preparação de um discurso ou palestra, certifique-se de ler ou gravar e ouvir o que você falou. Com isso, estará atento se há alguma palavra que não consegue
pronunciar direito, se tudo o que está falando é coerente com o tema e terá uma noção de como que ficará o seu discurso final. Caso se sinta à vontade, faça sua apresentação na frente de uma pessoa de confiança e pergunte como está se saindo. Se possível, reúna um pequeno grupo de amigos e familiares, assim terá diversos feedbacks que poderão
te ajudar a identificar os detalhes que precisam ser aperfeiçoados. 5. Com a prática vem a perfeição! Por fim, é fundamental que tenha a consciência de que quanto mais discursos e apresentações você fizer, melhor irá se sair. Ao praticar a fala em público, com o tempo terá bastante confiança, desse modo, fazer esse tipo de atividade não será um
problema e se tornará um dom que você adquiriu. Evite se julgar, especialmente se estiver começando, entenda que todos, antes de se tornarem experts, têm um começo. Cada experiência servirá para te trazer novas lições para melhorar seu desempenho gradativamente. Respeite seu tempo, se dedique e irá chegar lá! Está pronto para começar a se
preparar para falar bem em público, com confiança e coragem? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe o conteúdo em suas redes sociais para ajudar mais pessoas que estejam precisando dessas informações! Imagem: Por LightField Studios *Esse conteúdo não é fonte para veículos jornalísticos ou matérias para imprensa, para utilização ou
referência por favor entre em contato conosco. O que faz uma apresentação em público, seja na escola ou no trabalho, ser ótima? Segundo o Jean Emmanuel, especialista em Comunicação Pública e Empresarial e autor do novo livro “Pare de Vacilar em suas apresentações”, da Pandorga Editora, três elementos formam o tripé para uma apresentação
perfeita: Conhecimento do que está falando, seja por estudo, pesquisa ou sua experiência; A técnica de oratória, uso da voz ou para contar histórias; E a empolgação. A Exame Academy reuniu um time de especialistas para te ensinar a usar melhor o seu tempo e ganhar em produtividade e qualidade de vida. “Se tiver esse tripé, a palestra vai ser boa.
Se faltar um dos três, sua apresentação fica bamba. Sabe aquela situação: a pessoa tem muito conhecimento, mas falta empolgação?”, fala ele. O especialista explica que é necessário se atentar ao tempo de foco da sua plateia. Saber se apresentar bem é também entender que até a pessoa mais interessada só consegue prender atenção dos outros por
7 ou 10 minutos. Segundo ele, manter a atenção do público para sua mensagem é o maior desafio. Confira algumas dicas para incrementar o tripé e fazer ótimas apresentações O erro mais comum nas apresentações “Desde a época da escola, a criança vai fazer a apresentação e fala olhando só para o professor e esquece os colegas. Você precisa fazer
uma roda de conversa entre as pessoas, falando o tempo todo olhando para uma só você menospreza o resto e desconecta da conversa. Em um auditório, você precisa olhar para todos os setores. A dica para evitar esse vacilo é essa: olhe para o público. Quanto mais olha, maior a capacidade de encantar” E também fica a dica para os tempos de home
office: “No online, o buraco da câmera na sua tele do notebook é o público. Quanto mais olhar para baixo, mais desconectado da sua fala o público fica”. Veja também Não mudar o tom de voz “Falar de maneira monótona é outro erro comum. Falar tudo no mesmo volume ou entonação não pode acontecer. Você precisar trocar de velocidade e alternar
o volume justamente para conseguir reter a atenção das pessoas. Ou você fica com aquela apresentação sonolenta, que as pessoas chegam a dar aquelas pescadas de sono. Se o público dormir, a culpa é de quem apresenta”. Para melhorar nesse aspecto, ele recomenda trabalhar no autoconhecimento: “Você precisa se conhecer. Vivemos na era do
áudio de WhatsApp. Grava sua apresentação, manda para uma pessoa e se escute. É uma ferramenta importante para conhecermos nossa potência vocal” Não saber usar o PowerPoint Um recurso visual, sendo o PowerPoint ou outro tipo de apresentação, pode ser seu amigo ou inimigo. “Depende da maneira como produzimos o material. Se você
souber trabalhar com recursos, pode e deve utilizar. Muitas pessoas têm como canal de aprendizagem o visual e você tem que aproveitar isso. Só que se você não souber preparar o material bem, é melhor não usar. Se você só apresentar textos e ler direto, não vale a pena usar”. A digitalização do mercado de trabalho vai roubar seu emprego? Saiba
como se adaptar. Assine a EXAME. De 1 a 5, qual sua experiência de leitura na exame? Sendo 1 a nota mais baixa e 5 a nota mais alta. Seu feedback é muito importante para construir uma EXAME cada vez melhor.
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