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1 - PREPARANDO O IMPROVISO
FALA

IMPROVISADA OU

PLANEJAMENTO

E

PREPARAÇÃO

DO

IMPROVISO?

Há uma regra de ouro para falar em público que diz
que
– Se não estiver preparado, não fale!
No entanto, em decorrência do cargo, da função ou
da profissão que se exerce(u), ocorrem ocasiões em que somos
convidados a “dizer umas palavrinhas”, seja na abertura de um
evento, seja numa reunião, seja numa festa.
O que fazer? Aqui, evidentemente, não se pode dogmatizar e dar
como desculpa a “lei” supracitada. Bem, aí o jeito é uma “breve
apresentação improvisada”. Ou “preparar o improviso”, como diz o
meu amigo Antônio Tavares, de São Paulo.
Na verdade, os oradores sabem de antemão que podem, às vezes, ser
chamados a falar em certas oportunidades, e, por isso, entre as suas
habilidades está o “improviso planejado”, isto é, o estar sempre mais
ou menos preparado para falar – sem ter preparado o que falar.
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Nesses casos, teremos de buscar no nosso CHA – aquele conjunto de
competências (conhecimento, habilidades, atitudes) que todos
devemos desenvolver e atualizar constantemente – os elementos
para, rapidamente, “planejar, preparar e executar o improviso.”
4

Para facilitar o improviso, nós utilizamos o Esquema em Cruz – assim
chamado em razão de sua disposição gráfica, e também porque ele
nos “salva” nessas oportunidades. Esse modelo pode também ser
adotado como “ficha-resumo”, uma espécie de roteiro, para qualquer
tipo apresentação. A ficha pode ser discretamente consultada durante
a palestra. Ela ajuda a dar confiança ao orador e também previne
possível esquecimento de partes (ou ordem) da fala.

2 - O ESQUEMA

EM

CRUZ

ROTEIRO

ABERTURA/FECHO

(A) Introdução
Diga sobre o que vai falar.

Abertura
Faça uma abertura de impacto: Faça uma
pergunta, proponha uma reflexão, faça uma
citação, conte uma pequena história ou um
fato humorado. Mas NÃO conte piadas.

(D) Desenvolvimento
Transmita a mensagem que você anunciou.

(C) Conclusão
Fecho
Conte sobre o que você falou, e conclua de Resuma o que você falou. Encerre com uma
forma incisiva.
frase forte, que sirva de “referência-memória”
para o que você falou.

IDEIAS/CITAÇÕES

CASO (S)

Ideias
Conte um caso da experiência comum da
Anote o(s) ponto(s) ou ideia(s) que você quer plateia, ou que sirva à mensagem que você
passar. Seja objetivo, focalize.
quer passar.
Citações
Cite um pensamento, uma frase de efeito, Acostume-se a ler pequenos casos ou
uma passagem do Evangelho, ou da Torá, ou parábolas, mas, principalmente, conte os da
sua experiência ou da experiência do grupo.
do Alcorão, ou do Tao, ou dos Vedas.
Mas evite personalizar o discurso.
Esquema em Cruz - © Antônio Carlos Guimarães
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3 - ORIENTAÇÃO


o
o

Assim você causa uma “primeira boa impressão” (porque
não haverá uma segunda) e ganha a atenção da plateia,
que vai entender o que você vai falar e aonde quer chegar.

Solte a voz firme, mas educadamente, e com emoção.
Convença e comova o seu público. Varie o ritmo da fala.
Ganhe o público. Seja fraterno. Desperte simpatia. Vibre
bondade.
Transmita sua mensagem com fé, entusiasmo e interesse.
Isso contagia.
Sorria. Seja modesto, mas não seja tímido.

Conte sobre o que você falou. Conclua, decididamente, e
com poucas palavras, para que todos guardem a sua
mensagem.

Entremeie sua apresentação com
o
o
o



CRUZ”

Encerre, resumindo o que você falou. Faça uma proposição,
um desafio, deixe uma pergunta.
o



EM

Respire profundamente para chamar a voz. Depois, fale com
naturalidade, sem imitar ninguém, com o seu próprio jeito, de
forma clara e objetiva.
o
o
o



“ESQUEMA

Entre relaxado, faça uma abertura de impacto, depois anuncie
o que vai falar.
o



BÁSICA PARA O USO DO

Ideias-chave
Citações
Casos

Seja breve, não tente cobrir muitos assuntos. O segredo do
discurso, especialmente da “fala improvisada”, é a brevidade.
Calcule o tempo que vai falar e o distribua pelas partes do
discurso. Assim, todas as suas palavras tornam-se
importantes.
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E atente, ainda, para estes pontos, fundamentais em qualquer
palestra ou apresentação:
o
o

o
o

o
o
o
o
o
o

Fale “com” as pessoas, e não “para” as pessoas. Seja
sincero, pois seus olhos passam suas convicções.
Mantenha contato visual com o seu público. Não se fixe
num só ponto ou em alguém. Lance olhares panorâmicos:
à esquerda, ao centro, à direita. À frente, ao fundo.
Antes de ser “ouvido” você é “visto”. Cuide da aparência.
Não fique parado. Não ande depressa. Não gesticule
excessivamente. Não faça gestos mecânicos. Case suas
palavras com os seus gestos e com suas expressões. Não se
esqueça: nós somos também o corpo – e o corpo fala.
Não peça desculpas para justificar o não ter preparado
(bem) a palestra.
Cuidado com os tiques, não use muletas (aan...aan...
entendeu... entendeu... aí...aí...)
Fale antes à inteligência do seu público; depois ao coração.
Primeiro convença, a seguir – emocione.
Dê colorido à sua fala: case sua voz com seus sentimentos.
Assim, você transmite agilidade, versatilidade, vibração.
Controle o tempo, controle o desenvolvimento da palestra,
controle o ambiente (perceba o feedback de sua plateia).
Antes de falar, cheque: transparências, equipamentos,
microfones.

4 - PROCEDIMENTOS

PARA RAPIDAMENTE

“ESQUEMATIZAR

A IMPROVISO”

1) Num pedaço de papel, faça um “esquema em forma de cruz”.
2) Você já sabe os quatro pontos: Roteiro, Abertura/Fecho,
Ideia/Citação, Caso(s).
3) No Roteiro, adote: (A) para Abertura; (D) para Desenvolvimento; e
(C) para Conclusão, e ordene suas ideias, citações, casos.
4) Esse é o sumário da sua palestra.
5) Na coluna, Abertura/Fecho, anote uma palavra-chave do que você
quer passar ao público.
Coletânea GEF – Gerir, Ensinar, Falar
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6) Na coluna Ideia(s)/Citação, anote, com palavras-chave, a(s) ideia(s)
que deseja passar e a Citação (ou frase de efeito) que quer utilizar.
7) Na coluna Caso(s), anote, com palavras-chave, um resumo da(s)
história(s) que quer contar.
7

5 - CASOS,

HISTÓRIAS, CITAÇÕES, METÁFORAS

Seja para aprender mais sobre falar em público, seja para ilustrar uma
apresentação, seja para motivar pessoas, seja para redigir, o
comunicador precisa de boas histórias, de bons pensamentos, de
conhecer e citar bons autores. Claro, não se deve buscar tudo num
dicionário ou coletânea já prontos, e ficar apenas nisso. Deve-se
sempre aumentar a cultura geral, gerencial e motivacional,
procurando conhecer mais sobre gerência, comunicação, monitoria,
trabalho em equipe, motivação, reuniões eficazes, apresentações, etc.
Mas uma boa história, ou uma citação, adequada, bem narrada, bem
posta, torna eficiente o discurso – falado ou escrito – e dá eficácia à
comunicação. E é sempre bom, também, anotar as histórias da
própria experiência - e contá-las quando for oportuno e adequado.
No fechamento de uma apresentação, por exemplo, uma história bem
contada – com emoção, sobretudo – pode ser um ótimo
complemento.
6 – PONTOS (NÃO) RECOMENDADOS
E observe ainda o seguinte:
 NÃO PERSONALIZE O DISCURSO. Mas podem-se
contar, eventualmente, as próprias histórias, pois “as
boas histórias são para serem contadas”. Mas não se
envaideça, nem se torne o centro da palestra.
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NÃO REPITA FATOS OU PASSAGENS JÁ DEMASIADO CONHECIDAS. Mas
pode-se falar o “lugar-comum”, contar a “piada velha”,
utilizar a “imagem desgastada” – não “por inteiro”, e sim en
passant, apenas lembrando a piada/fato:
o
o
o
o
o

Água mole...
As uvas estão verdes, já se pode ver...
É o patinho feio da história...
Lembrem-se: Gavião que se cria como galinha não voa...
Usando uma analogia “fora de moda”, imaginemos a
seguinte situação...

Como se vê, recordando levemente a “moral” da história, que
é, muitas vezes, a melhor forma de “dar o recado” e de atingir
“modelos mentais” receptivos a essa modalidade de
comunicação.


NÃO CONTE PIADAS. A não ser que você seja do “ramo”, domine
muito bem essa competência e o tema e o auditório sejam
propícios. Mas não abuse. É melhor ser bem-humorado,
divertido. Transmita alegria, contagie, entusiasme.



NÃO SEJA VULGAR OU SIMPLÓRIO. Seja simples, claro, mas elegante,
preciso. Como Jesus, que se dirigia ao povo e era
compreendido por todos, mesmo pelos enfatuados
discutidores do seu tempo.



NÃO DEIXE DE APRENDER SEMPRE. Mesmo os mais experimentados
podem estar sempre aprendendo. D. Hélder Câmara, que fez
discursos e pregações a vida inteira com o seu “eloquente
fiozinho de voz”, iniciou um curso de foniatria aos 60 anos...
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7 - GUARDE

OS

“SETE

PASSOS PARA

FALAR

EM

PÚBLICO”

Segundo a revista Você s.a.1, para se comunicar bem você deve seguir
Os sete passos:









Saiba o que vai falar
Conheça o terreno em que vai pisar
Seja breve
Aprenda a se relacionar
Seja você mesmo
Treine, treine, treine
Vá em frente, mesmo com um friozinho na barriga.
Faça com medo, mas faça.

8 - LER

É MUITO MAIS DO QUE SOMENTE LER

Toda leitura se apresenta como uma boa
oportunidade de também aprendermos um pouco
mais sobre comunicação escrita e falada.
Apanhe um livro bem redigido e aproveite para, ao
lado da riqueza estética, também observar e “sentir”




a redação agradável,
acessível e
rica e variada

utilizada pelos autores. E muito bem “captada” e “recriada” em
português pelos tradutores, no caso de obras estrangeiras. (Veja
algumas sugestões ao final deste texto.)

1

Tenho horror de falar em público – o que fazer diante de um dos males mais comuns – e letais
– no mundo do trabalho – Reportagem revista Você s.a. – maio de 1999.
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Vai verificar que é daquele modo que se escreve para ser lido e
compreendido. Afinal, quem pretende se COMUNICAR deve ter
somente um ÚNICO OBJETIVO 
 SER COMPREENDIDO.

10

Saiba que escrever dessa forma dá muito trabalho. Ao contrário do
que se pensa,
 ESCREVER FÁCIL É MUITO

DIFÍCIL.

Mas, como nos ensina Umberto Eco:


quem realmente sabe escrever (como os grandes cientistas e os
grandes críticos) não se envergonha de ser claro nem de explicar
bem as coisas.

E nós acrescentamos: quem escreve bem não transfere o fardo da
compreensão para o leitor. Pensa nele antes de escrever – e escreve
com clareza, concisão e objetividade.
Assim, leia, observando atentamente e anotando o mais interessante:




a construção das frases,
a escolha dos termos,
a expressão precisa, leve e agradável.

Isso deverá tornar-se uma ótima influência para você redigir sua
comunicação pessoal e profissional: seus e-mails, suas apostilas, suas
aulas, suas escrituras técnicas e profissionais.
Além disso, toda leitura de qualidade é útil para você aprender termos
e expressões novos, e aumentar o seu


vocabulário ativo (aquele que você usa para falar e se comunicar por
escrito) e o seu
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vocabulário passivo (aquele que você usa para ler e entender o que
as pessoas querem comunicar).

E também serve para você ir internalizando a grafia e o sentido
correto de palavras e expressões de que poderá fazer uso na escrita e
nas apresentações.
Porque fica muito “feio”, não é mesmo, uma pessoa como
você falar ou escrever “coisas” tais como:








previlégio (PRIvilégio é a forma correta);
a nível de (não use essa expressão);
enquanto técnico, enquanto palestrante (não utilize “enquanto”
desse modo. Prefira: como)
somos em oito (somos oito)
em função disso, em função daquilo (função é termo de
matemática, física, linguística...)
quero fazer uma colocação... (não devemos usar o termo nesse
sentido)
e por aí vai...

Esses e outros “deslizes” são inaceitáveis na língua padrão, que é a
que você deve praticar em muitas ocasiões da sua vida profissional.
Um “santo remédio” que se recomenda para isso é: a boa leitura
acompanhada de um bom dicionário.
A leitura atenta e metódica vai aumentar sua cultura geral e contribuir
para você se sentir mais seguro. Em suma, vai favorecer sua
autoestima e sua confiança, pré-requisitos para quem quer falar e
escrever com desenvoltura.
Assim, quando for ler: – Boa leitura, boa “estesia”, boa “observação”,
“boas anotações”!
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9 - INDICAÇÃO

DE LIVROS BEM ESCRITOS

Autores brasileiros:






Machado de Assis, Graciliano Ramos, Cyro dos Anjos, Pedro Nava, Pe.
Leonel Franca, Orígenes Lessa, Rubem Alves
Gabriel Perissé: O Leitor Criativo, Ler, Pensar e Escrever e A Arte da
Palavra
As poesias de Manuel Bandeira, Adélia Prado, Mário Quintana,
Henriqueta Lisboa
A prosa de Cecília Meireles, Ledo Ivo, Carlos Drummond de Andrade e
Manuel Bandeira (todos esses poetas que foram ótimos escritores!)
As crônicas de Rubem Braga, Paulo Mendes Campos e Fernando Sabino

Autores portugueses:
 Eça de Queiroz, Alexandre Herculano, e alguns livros de José Saramago,
principalmente os menores.
 As poesias de Camões, João de Deus, Mário de Sá-Carneiro e Fernando
Pessoa
 Um livro extraordinário: Estilística da Língua Portuguesa, de Manuel
Rodrigues Lapa
Autores estrangeiros:
Livros técnicos:





Curso de Filosofia, Régis Jolivet, Trad. de Eduardo Prado de Mendonça –
Livraria Agir (filosofia em linguagem clara e compreensível)
Como Estudar - James Deese e Ellin K. Deese - Trad. Maria Celina Deiró
Hahn - Ed. Freitas Bastos, RJ, 1982 (textos objetivos e claros)
Livros sobre treinamento de Robert F. Mager, da Editora Globo,Porto
Alegre (linguagem fácil, clara e didática)
Mensagens – como obter sucesso aperfeiçoando suas habilidades na
comunicação - Matthew Mckay – Martha Davis – Patrick Fanning – Trad.
Denise Maria Bolanho - Summus Editoral, SP, 1999 (um simples e completo
manual de comunicação)



Como se faz uma tese (Umberto Eco) (uma aula de bem escrever)

Coletânea GEF – Gerir, Ensinar, Falar
©Antônio Carlos Guimarães

12

FALAR
Melhor



10 Novas Competências para Ensinar – Philippe Perrenoud – Trad.
Patrícia Chitonni Ramos, Artmed, P. Alegre (um livro extraordinário para quem
ensina)

Literatura:









Os grandes autores latino-americanos: Borges, Garcia Marques, Neruda,
Horacio Quiroga, Cortázar, Bioy Casares, Juan Rulfo, Roas Bastos, Carlos
Fuentes.
Porque ler os clássicos e Seis propostas para o próximo milênio – Italo
Calvino
Bartleby, o escriturário – uma história de Wall Street, de Herman Melville
A insustentável leveza do ser, de Milan Kundera
Khalil Gibran Khalil, traduzido por Mansour Chalita
As boas traduções de clássicos russos (como as de Paulo Bezerra, Rubens
Figueiredo e Boris Schnaiderman)
E Dublinenses – Contos de James Joyce – Trad. de Hamilton Trevisan
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