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•Contato Corporal

•Proximidade

•Orientação

•Aparência

•Postura e Posição 

•Movimentos de cabeça

•Expressão facial

•As mãos

•O olhar

•O sorriso

Formação Internacional
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Regras de ouro

Formação Internacional

• Naturalidade

• Precisão

• Brevidade

• Respeito

• Ter senso de humor

Coerência     Comunicar-se com si mesmo      Clareza e precisão       Vocabulário amplo

E além disso…
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Formação Internacional

1. Contato corporal e proximidade

É preciso levar em conta a cultura dos

ouvintes, já que há culturas que tendem a uma

maior proximidade que outras.

Como exemplo, a cultura anglo-saxã mantém

maiores distâncias em comparação à

mediterrânea, que busca maior proximidade.

2. Orientação

Tentar falar envolvendo a todos os ouvintes,

olhando da esquerda à direita e da direita à

esquerda, aos da frente e aos mais distantes.

Que ninguém se sinta relegado nem observado

fixamente.

3. Aparência

Vestir-se corretamente. Ir asseado.
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4. Postura e posição

É melhor explicar de pé, sem mesa que nos proteja. Pode-se

passear ou ficar quieto quando há algo para enfatizar.

5. Movimentos de cabeça

Para assentir ou para negar.

6. Expressão facial

Sorriso não forçado que não impedirá outros movimentos

como expressar dúvidas.

Texto de apoio
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7. As mãos

Elemento muito importante. Os italianos são gênios no ato

de falar com as mãos. Mas, sobretudo, ainda que não as

utilizemos demais, não devemos colocar as mãos nos bolsos

para que sirvam de apoio no discurso.

8. O olhar e o sorriso

Dois elementos-chave da expressão facial.

•O sorriso não forçado, aberto.

•O olhar nos olhos de quem pergunta ou faz alguma

observação.

•Não perder o olhar no horizonte.

9. A voz

Um tom de voz agradável e também firme, que seja ouvido

com clareza.
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Formação Internacional

10. Regras de ouro

•Naturalidade: Falar como falamos normalmente com

amigos, com nossos confrades.

•Precisão: Ser precisos nos termos, isto requer que a

apresentação esteja bem preparada.

•Brevidade: Saber medir o tempo e não se enrolar. Mais

valem cinco minutos de explicação simples que trinta

minutos de repetitivas explicações. Procurar não entediar o

pessoal.

•Respeito: Importantíssimo. Respeito recíproco do

palestrante a seus alunos e destes ao palestrante. Não

permitir cochichos, cortar sempre com boa educação. Não

permitir nenhuma falta de respeito entre os alunos.

•Ter senso de humor.

o O senso de humor, junto com o bom senso, nos ajudará a

viver muito melhor e mais relaxados. Levar alguma

piadinha ou anedota simples e que venha ao caso é muito

importante. Arrancar um sorriso é um triunfo.
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Formação Internacional

• É importante também sermos COERENTES e acreditar

no que estamos dizendo.

• É importante o DIÁLOGO com si mesmo. Diz um poeta

espanhol: “converso com o homem que sempre vai

comigo, quem fala só, espera falar com Deus um dia”.

Este diálogo nos prepara para dar a aula

• Utilizar elementos de apoio como vídeos, Power Points,

desenhos, ícones.
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