
Tenho medo de falar  
em público,  

e agora?



Minutos antes de uma apresentação ou palestra, seja no ambiente 
social, acadêmico ou profissional, você percebe o coração batendo 

mais forte e rápido. A tendência é que a respiração fique ofegante, 
a boca seque e aí vem aquela sensação de que a voz está presa na 

garganta... Não se preocupe!!! Você está diante de uma das situações que 
mais causam ansiedade e medo nas pessoas:  

a comunicação em público. 

Neste E-Book que elaboramos para você  vamos te ajudar a descobrir  
os principais pontos que te levam a sentir medo de 
falar em público,   
e apresentaremos 
estratégias para 
te ajudar 
nesta 
verdadeira 
batalha!



O medo é uma resposta natural do organismo diante de situações 
ameaçadoras. E, na comunicação em público, a “ameaça” tá relacionada 
ao receio que nós temos do julgamento dos outros. Pesam também a 
falta de preparo, a insegurança para falar sobre um determinado tema 

e crenças limitantes como, por exemplo: “eu não sou bom nisso”, 
“falar não é comigo”,  “isso é pra quem tem o dom de falar bem”....

Pesquisas feitas nos 
Estados Unidos e no 

Brasil mostram que o 
medo de falar em público  

ocupa o segundo lugar 
no ranking dos temores, 
perdendo apenas para o  

medo da morte. 



Algumas pessoas apresentam uma boa 
desenvoltura ao falar para pequenas ou grandes 

plateias. Você já parou pra pensar que muito 
provavelmente elas não evitam situações 

em que precisam falar? E estamos dizendo 
experiências simples do dia-a-dia como 

se posicionar em uma reunião, falar com 
um superior, seja o chefe, líder ou diretor da 
empresa, falar com pessoas desconhecidas...  
E, além disso, provavelmente elas se preparam 
muito para aquele momento. 

Só que nós não ficamos sabendo 
desse preparo, dos “bastidores”...



O preparo não é só necessário para uma apresentação. Ele é mais 
do que fundamental, principalmente quando você está diante de 

situações que podem gerar insegurança. Que situações são essas? 
Quando você não conhece o público, não se sente seguro com o 

conteúdo, se vai ser avaliado por uma banca examinadora, caso seja 
uma primeira experiência ou até mesmo por causa de experiências 

traumáticas que você viveu antes. 



O desafio de falar em 
público funciona como 

um agente causador de 
estresse e atinge diretamente 

o nosso sistema límbico, parte 
do sistema nervoso que não 

obedece ao nosso comando. 
Portanto, para que perder tempo 
lutando contra os efeitos que 
acontecem no nosso corpo? Aceite 
que eles são naturais e siga adiante!  

No início de uma apresentação 
e da exposição é natural se sentir 
ansioso e aparecerem sintomas 
que você não controla. Depois dos 
primeiros minutos, o córtex, que é 
o último degrau evolutivo do nosso 
cérebro, passa a comandar as nossas 
reações. No córtex, acontece a fase 
da interpretação, e essa sim vai 
depender  da sua interpretação  

do momento, ou seja,  
do significado que  

você dará para  
cada situação. 



Se quando você se sentir tenso, você traduzir a situação como ameaça, 
a tendência é que os sintomas negativos fiquem mais fortes porque 

o córtex entende que você realmente está correndo perigo. Já se você 
interpretar a situação como um desafio e a sua reação ao estresse como 

normal, considerando que você está bem preparado, a tendência é que os 
sintomas desapareçam gradativamente, já que o córtex cerebral atua sobre 

o sistema límbico interrompendo o processo. 

Isso já aconteceu  
com você?  

Num primeiro momento 
sentiu como se não fosse 
conseguir chegar ao final 
da sua aula. Mas depois 

você se tranquilizou  
e se controlou?



CONQUISTANDO A CONFIANÇA  
AO FALAR EM PÚBLICO

Como você já viu no decorrer deste  
e-book o medo de falar em público é  

bastante comum e está ligado  
a disparos fisiológicos em  

nosso organismo. 

Mas como controlar  
ou mesmo reverter  

este quadro? 

É necessário preparar-se 
tecnicamente e  

emocionalmente.



PARA O PREPARO EMOCIONAL
• Promova diálogos internos positivos.  

O cérebro produz até mil 
palavras negativas por segundo, 

inconscientemente, diante de desafios. 
Ele quer te manter vivo diante do perigo. 

Então, reaja dizendo frases positivas. 
“Estou preparado”.  

“Eu sei o que eu estou falando.”

• Dê comandos positivos ao seu cérebro: 
ao invés de pensar “não posso esquecer 

de dizer meu nome”, pense: “primeiro vou 
dizer meu nome...”; ao invés de pensar: 

“não posso ficar parado”, pense: “vou dar 
alguns passos durante a apresentação”; 

ao invés de pensar “não posso falar muito 
rápido”, pense “vou falar pausadamente”. 



• Se proponha a enfrentar pequenos desafios, e aos poucos  
aumente o grau de exposição. Exemplo: encare o desafio de  

se expor mais em reuniões. Se ofereça para fazer uma  
apresentação na próxima oportunidade.

• Construa cenários. Imagine, de olhos fechados, as situações que 
podem ser enfrentadas. Pense em como reagir a cada uma delas. 
Busque informações sobre quem será o seu público, onde você irá 

se apresentar, qual será o tamanho do local. Quando chegar a hora, 
você vai estar mais seguro porque o cérebro já sabe do que se trata. 



• Respire lenta e profundamente nos minutos que antecedem  
sua apresentação. Dominar a respiração vai te ajudar a conter  

os seus impulsos. Se você respirar devagar conscientemente vai 
conseguir inibir os efeitos do pânico. E se expirar longamente,  
vai imitar as técnicas de relaxamento do corpo e o cérebro vai  

receber mais oxigênio, funcionando melhor e te ajudando  
a se concentrar na situação que será enfrentada.



JÁ PARA O PREPARO TÉCNICO
Para se preparar tecnicamente você 
pode organizar o conteúdo de forma 
lógica e de um jeito que faça sentido 
para você. Algumas pessoas têm mais 

facilidade de fazer isso escrevendo 
um texto. Outras preferem o uso de 

tópicos. Fique à vontade para escolher 
o caminho mais prático e útil para 
você. Cuidado para não criar uma 

apresentação totalmente sem coerência 
quando inserir conteúdos ou slides  

de outras apresentações.  
O ideal é começar do zero.



• Memorize o conteúdo. Memorize a sequência que você criou 
imaginando blocos e assuntos específicos. Um exemplo: eu começo 

falando da problemática, depois dos sintomas que geram o problema, 
das causas e, por último, da solução. Isso ajuda na organização mental. 

O uso da técnica do mapa mental facilita muito a memorização. 
Lembrando que apesar de estar organizado em tópicos, aqui você 

precisa colocar os detalhes de cada assunto. Sabe qual é o grande erro 
que as pessoas cometem no processo de memorização?  

É tentar se lembrar antes mesmo de criar o caminho. E, por isso,  
é tão importante olhar para o papel enquanto fala em voz alta. 

O mapa mental precisa conter 
frases curtas ou palavras chaves 
que conduzam você a uma linha 
de raciocínio coerente para você 
seguir na hora da apresentação. 

Isso irá te ajudar e evitar  
o famoso “branco”.



Você pode também falar a apresentação em voz alta na versão  
macro (uso de vários slides na tela). Inicie com poucos slides na tela 

até conseguir falar toda a apresentação com muitos slides.  
GRAVE-SE FALANDO e assista, analisando a entonação e a firmeza da 

sua voz, a clareza da dicção, a velocidade e o ritmo de fala, a postura, 
gestos, clareza e objetividade, vícios de linguagem, etc.  

Repita sua apresentação várias vezes até sentir-se seguro e 
satisfeito com sua performance no vídeo.

O estilo de comunicação é um comportamento aprendido, 
que pode ser modificado e aprimorado! Evitar as situações 

de comunicação em público não favorece o 
desenvolvimento de novos comportamentos e a 

adaptação ao medo. Por isso, comunique-se! Utilize 
todas as situações, formais, informais ou inusitadas para 

aprimorar o seu comportamento comunicativo.

Mas, lembre-se: tão desafiador quanto  
falar em público é falar consigo mesmo. 

Algumas estratégias são importantes para que a nossa 
comunicação não seja comprometida pelo medo, quer ver?



A seguir elencamos 3 PENSAMENTOS QUE DEVEM SER 
INTERNALIZADOS 

QUANDO SE PRETENDE 
EXPRESSAR BEM  

EM PÚBLICO. 

1. Encare a situação de 
exposição como um desafio 
e elimine pensamentos 
como: “As pessoas não 
estão me achando 
interessante”, “Acho 
que as pessoas 
estão percebendo 
meu nervosismo”, 
“ Estão 
cochichando 
e falando 
da minha 

performance”... 



2. Compreenda e aceite como normal o 
medo que está sentindo. Afinal, pesquisas 

mostram que falar em público é um 
dos maiores medos enfrentados 

pelas pessoas. E que sentir medo 
faz parte da natureza humana, 

porque é uma reação de proteção. 

3. Saiba que o  medo existe para ajudar 
você. O que deve ser almejado não  

é a ausência do medo, mas sim o  
controle das reações provocadas por ele. 

Sabe-se que a ausência do medo diminui 
significativamente a capacidade de atenção  

e memorização, fato que pode comprometer  
o conteúdo da mensagem. 



QUER CONHECER  ATITUDES QUE   
FARÁ  VOCÊ VENCER O MEDO?

• Organize a ideias em uma sequência lógica. 

• Treine o máximo possível, de preferência em voz alta.

• Lembre-se de que você se preparou como nunca 
para esse momento.

• Controle a respiração: solte o ar, contraindo o  
diafragma, inspire profundamente e repita duas,  
três vezes esse movimento.

• Cuide do corpo: alongue-se, rode os ombros para trás, 
movimente a cabeça para os lados e para a frente. 
Espreguice-se!

• Cuide do rosto: relaxe os músculos da face, abra  
e feche os olhos e a boca.

• Articule as palavras com a boca bem aberta,  
com movimentos amplos e precisos.



• Beba água antes e pequenos goles durante a sua 
apresentação; a adrenalina resseca a garganta!

• Resgate as mensagens principais e enumere-as.  
Isso mesmo! Mensagem 1, mensagem 2, mensagem 
3... Com isso, o cérebro racional assume o  
comando das ações.

• Suba no palco com postura e crença de vencedor:  
essa imagem vai atingir os outros e você mesmo!

• Saiba que você é a pessoa mais bem preparada 
para estar nesse palco.

Agora, munido de todos os 
recursos que disponibilizamos 
neste e-book espero que possa 
sentir maior confiança em sua 

trajetória e que, com o passar do 
tempo, falar em público torne-se 

uma tarefa mais fácil.



Abaixo estão os nossos contatos para que 
você possa nos encontrar caso precise.

CRISTINA PAIVA: 
cristinapaiva@contatofonoempresarial.com

(31) 9 9238 2358

www.contatofonoempresarial.com

DÉBORA BRUM: 
deborabrum@comunicativafono.com.br

(51) 9 8119 8950

www.comunicativafono.com.br



CRISTINA PAIVA 

• Fonoaudióloga,  
graduada pelo  
Izabela Hendrix (2002) 

• Fonoaudióloga da Record 
TV Minas desde 2009.

• Consultora em 
Comunicação Humana

• Personal & Professional Coach, com formação 
pela Sociedade Brasileira de Coaching (SBC/SP) 

• Especialista em Voz, pelo Centro  
de Estudos da Voz - São Paulo

• Especialista em Audição, pelo IEC PUC Minas.  

• Sócia-diretora da CONTATO Fonoaudiologia 
Empresarial.

• Colunista no Programa Brasil das Gerais na  
TV Rede Minas

• Colunista no Programa Chamada Geral da  
Rádio Itatiaia.

• Professora credenciada da APMMG -  
disciplina Oratória

• Coach de performance comunicativa  
e comunicação de alto impacto. 

• Especialista em atendimentos individualizados 
para aperfeiçoamento da comunciação de 
executivos, gestores, profissionais liberais, 
palestrantes e empreendedores.

DÉBORA BRUM

• Fonoaudióloga 
Empresarial

• Mestrado em Distúrbios 
da Comunicação Humana 
(UFSM/RS) e 

• Especialização em  
Voz (CEV/SP).

• Personal & Professional Coaching  
com formação pela SBC/SP.

• Sócia-diretora da COMUNICATIVA Fonoaudiologia 
Empresarial.

• Palestrante e Consultora em  
Comunicação Humana

• Profissional com mais de 16 anos de  
experiência em Treinamentos e Palestras sobre 
Comunicação Humana. Já treinou mais de 
7.000 profissionais em grandes empresas como 
EMBRAER, GERDAU, UNIMED, SOUZA CRUZ, 
STIHL, BANCO DE LAGE LANDEN, TRIBUNAL 
REGIONAL DO TRABALHO, etc.

• Trabalhou na Rede Record de TV, aperfeiçoando 
a performance dos repórteres e apresentadores  
da emissora entre 2008 e 2014.


