
Preparação mental para falar com uma audiência

Existe um número considerável de pessoas que fica nervoso antes e durante as
apresentações orais, o que pode vir a prejudicar a sua performance perante as
mesmas.
Vamos então explicar-vos algumas formas para ajudar a lidar com isso:

● Aceitar o nervosismo - Ao fazê-lo és capaz de encarar de forma mais
natural a tua situação e podes passar a focar-te noutras coisas que
realmente precisam da tua atenção.

● Não escondas o que sentes ao teu público/audiência - Muitas vezes o
ideal é dirigires-te a quem te esteja a ouvir e admitir: “isto de falar para
uma plateia não me é fácil”. Normalmente as pessoas passam a reagir de
forma positiva.
Se tentarmos esconder todo o nervosismo e ansiedade que estejamos a
sentir será pior, acabando por criar mais uma pressão em ti.

● Evitar tiques - É normal que, com os nervos, surjam tiques e bengalas tanto
a nível verbal como corporal, mas que se têm de tentar evitar. Para tal,
podemos sempre pedir ajuda a um amigo para que nos avise de cada vez
que estamos a fazer o tique e assim sermos capazes de evitá-lo.

Ainda em relação aos nervos e à ansiedade de falar em público, estes
normalmente surgem associados a inseguranças, de errarmos, fazer o “ridículo”
ou má figura. Porém, temos de aprender a lidar com isso e superar esse medo.
Para isso temos aqui algumas dicas:

● Praticar - Ao praticar, acabamos por ganhar mais confiança no que
estamos a transmitir, fazendo com que as nossas inseguranças não se
revelem tanto.

● Não memorizar o que se pretende dizer - Ao estarmos apenas a recitar o
que memorizamos, podemos estar sujeitos a ter uma branca e não saber
o que vinha a seguir, ficando bloqueados, sem saber o que dizer, causando
mais ansiedade, que nos fará bloquer ainda mais, tornando-se tudo isto
numa bola de neve muito desagradável. O ideal é termos em conta
tópicos do que se pretende transmitir, mas sem ficar preso à informação
de cada um deles, tendo mais margem de manobra no que se pretende
dizer. Além disso, se virmos que nos esquecemos de falar de algo que não
tem muita importância, não faz mal. Mais vale continuar com a



apresentação, do que estar a voltar para trás e poder causar confusão ao
público. Eles não te vão julgar por não teres dito algo que nem eles sabem
o que foi.

● Atenção à linguagem corporal (a info tá no outro documento).
● Assistir a outras palestras - Uma boa forma de aprender a apresentar é

observar os outros a fazerem-no, principalmente se tiverem mais
experiência do que tu.

● Relacionado com o suporte visual -Ter slides simples e apelativos
visualmente. Esta é uma forma de podermos captar a atenção do público
e de que não se percam . Além disso, se estiver a informação por tópico,
consegues orientar-te melhor no que é suposto explicares.

● Pensa antes de falar - Tens de ter cuidado com o que dizes e da forma
como o fazes. É necessário ter um pensamento estruturado durante a
apresentação.

● Respirar - É fundamental manter a calma e a uma das melhores formas
de o fazer é respirar. Existem técnicas de respiração que são usadas por
pessoas conhecidas para ajudar a acalmar. Ex: respiração quadrada


