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Para que se faça uma excelente 
apresentação 

é necessária uma boa preparação.



  

Divulgar a Doutrina Espírita 
compreende dois processos:

O direto, da mensagem em si, 
do conteúdo doutrinário

O da prática, do exercício da 
exemplificação



  

 

O esforço do expositor, aliado à 
assistência dos Benfeitores Espirituais, 

o ajudarão a alcançar os objetivos 
visados com a exposição.



  

Uma das principais causas da 
insegurança na exposição é a 
consciência do despreparo. 



  

O despreparo do expositor pode 
consistir em:
- Falta de domínio do assunto;
- Domínio do assunto, mas dificuldade 
em estruturá-lo;
- Domínio do assunto e facilidade em 
estruturá-lo, mas dificuldade em relação 
ao comportamento na tribuna;



  

Então....

mesmo que o expositor domine o 
assunto, será fundamental a 
preparação, pois conseguirá reunir 
elementos mais enriquecedores em 
torno do tema, apresentando-o segundo 
uma estrutura lógica. 



  

"O palestrante que não se organiza, 
muitas vezes, levanta sem saber o que 

vai dizer e senta sem saber o que 
disse".



  

O improviso deve ser 
sistematicamente evitado. 



  

Ainda que o expositor tenha facilidade 
de captar as sugestões dos Espíritos 
Benfeitores, ele deve planejar a sua 
palestra.



  

No momento de recolhimento e de 
prece que precede a elaboração e a 
tarefa, ele recebe as inspirações 
superiores que o induzem a organizar 
o seu trabalho de modo a melhor 
atender às necessidades de seus 
ouvintes.



  

A escolha do título....



  

A escolha do título....

Reencarnação

Já tivemos outras vidas?

Reencarnação – você acredita?



  

A escolha do título....

Depressão

Depressão – quero vencê-la!

Diga não à depressão



  

Lembretes!

A abordagem de temas da atualidade 
são bastante válidos para serem 
tratados na tribuna espírita, desde que 
o sejam à luz do Espiritismo. 
A Doutrina Espírita é sempre atual.



  

Lembretes!

Recomenda-se não falar sobre temas 
no qual não se tenha domínio, o que 
não significa que, com o tempo, estudo 
e dedicação, não possa fazer incursões 
em assuntos outros;



  

...não se reportar abusiva e 
intempestivamente a fatos e estudos 
doutrinários de entendimento difícil, 
devendo selecionar oportunidades, 
quanto a pessoas e ambientes, para 
tratar de temas delicados.

 André Luiz – Conduta Espírita, cap. 14.



  

Lembretes!

É importante escolher temas que 
sirvam, na medida do possível, à 
aplicação na vida prática, levando os 
ouvintes à reformulação de conceitos e 
conseqüente à mudança de 
comportamento.



  

"Estudar sempre a fim de oferecer 
recursos verbais sempre mais vastos à 
inspiração da Vida Maior". 

(Benção de Paz - Emmanuel - Cap. 20).



  

Os pontos essenciais à boa 
exposição oral



  

Definição do Objetivo:

É importante definir claramente o que 
se quer, para definir o que fazer para 
conseguir.

Somente após definir o objetivo, ou 
seja, o que se quer comunicar, é que o 
expositor poderá definir o que irá dizer 
para que o público entenda a 
mensagem.



  

A definição segura do(s) objetivo(s) dá 
muita eficiência, tornando a exposição 
produtiva, pois o expositor não se 
perderá em considerações 
desnecessárias, que podem levar a 
conclusões que não tenham relações 
com a intenção que motivou a escolha 
do assunto.



  

Definição do Tempo:

Qual o tempo de duração da palestra?

É fundamental a resposta a essa 
pergunta, pois o conteúdo deve 
adequar-se ao tempo disponível.
Se o tempo for reduzido o palestrante 
deverá selecionar duas ou três 
idéias(as principais) e apresentá-las 
com clareza.



  

Definição do Público:

 Aspecto importante no planejamento 
da palestra: quem é o receptor da 
mensagem nesse processo de 
comunicação.

- adaptação da linguagem (aspecto 
formal);
- adaptação do conteúdo (aspecto 
substancial).



  

Os pontos essenciais à boa 
exposição oral

• 1.o  - Saber o que vai falar (estudo 
prévio).  

• 2.o  - Saber para quem vai falar 
(adequação do assunto).  

• 3.o  - Saber para que vai falar (finalidade). 

• 4.o  - Saber como vai falar (planejamento, 
motivação e fixação).



  

“O planejamento de uma fala começa 
pelo roteiro. É ele quem vai dar o 
suporte necessário, garantindo um 
desenvolvimento claro, lógico e 
organizado.



  

Além de ajudar o orador a desenvolver 
os temas propostos, o roteiro tem 
enorme importância para a segurança 
de quem fala. Só ele já resolve um 
considerável percentual do medo de 
encarar a platéia.



  

Contribui para eliminar a ansiedade, o 
nervosismo e a eterna preocupação 
com os brancos.”

Sergio Stock, Fale sem medo, p.19



  

Estruturação da Palestra:

Muitas vezes, o palestrante dispõe do 
conteúdo necessário para realizar uma 
boa apresentação; porém, sua 
dificuldade é ordená-lo de uma forma 
que facilite sua exposição e 
compreensão por parte do público 
receptor.



  

Estruturação da Palestra

Dividir em três partes:
 
Introdução 
Desenvolvimento 
Conclusão.
 



  

Introdução

O expositor não deve entrar direto no 
tema ao iniciar a sua apresentação. 

É preciso que o público esteja 
preparado para acompanhá-lo em sua 
exposição. 



  

Introdução

saudação inicial

direcionamento para o tema.



  

Direcionamento para o tema

No início, a atenção do público está 
centrada na pessoa do expositor; 
cumpre-lhe, assim, transferir o seu 
interesse para o assunto a ser tratado.
 



  

O que falar ao iniciar a palestra????



  

O objetivo das palavras iniciais que 
consiste em obter a atenção para o 
tema a ser abordado, criando um clima 
favorável entre o expositor e o 
auditório, estabelecido em bases de 
respeito e fraternidade.



  

Alternativas para a introdução:

Fazer uma apreciação do auditório:  
torne o público mais receptivo

 "É com grande alegria que, nesta tarde, 
abordaremos o tema 'Missão do Espiritismo', 
assunto de grande importância para a 
análise de vocês que, como jovens 
dinâmicos e atuantes, constituem o futuro 
do Movimento Espírita". 



  

Alternativas para a introdução:

Fazer uma pergunta – 
força o público a pensar, atraindo sua 
atenção para o tema.

Quem de nós não conhece aquele magnífico 
diálogo entre Jesus e Nicodemos?

Você acredita em reencarnação?



  

Alternativas para a introdução:

Usar uma citação – 

" A cura da obsessão é uma 
autocura” 
afirma o escritor espírita, Herculano 
Pires, em sua obra 'Obsessão, o passe, 
a doutrinação‘



  

Alternativas para a introdução:

Contar um fato 
 A narração de um fato é muito eficaz 
para atrair a atenção do público.
Pode ser utilizada, por exemplo, uma 
notícia de jornal, que tenha causado 
grande impacto, para ser analisada sob 
o enfoque espírita. 
(deve-se, porém, evitar a narração de fatos 
pessoais) 



  

Alternativas para a introdução:

Provocar a participação do auditório

Que é Deus?

Existe o Céu?



  

Alternativas para a introdução:

Exibir algo 

Uma boa alternativa para prender de 
imediato a atenção do auditório é exibir 
algo. 
As imagens possuem um grande poder 
de comunicação. 



  

 Lembre-se:

Quanto mais receptivo o público, menor 
a introdução

 Quanto mais dispersivo o público, mais 
se deve investir numa boa introdução 
para obter-se sua receptividade desde 
o início.



  

Desenvolvimento

Definição da ideia-mãe: 
resume a essência do que se quer 
provar ou demonstrar através da 
palestra inteira. Em torno dela e/ou em 
direção a ela se encaminharão todas 
as demais idéias complementares e 
ilustrativas.



  

Desenvolvimento

Tema: Obsessão 

Ideia-mãe: A cura da obsessão está 
ligada à reforma íntima do obsidiado.



  

Desenvolvimento

É o momento de aprofundar, 
                    detalhar,explicar, 
     expor conceitos,

   apresentar teses, 
fornecer dados 
e interpretações

  ...sobre o assunto



  

"Situar os Princípios Doutrinários acima 
de quaisquer idéias pessoais". 

(Benção de Paz - Emmanuel - Cap. 20)



  

Desenvolvimento

Evidências - São fatos usados para 
dar credibilidade e compreensão as 
idéias ou afirmações contidas em uma 
exposição. A qualidade de uma 
palestra depende, em grande parte, da 
capacidade do palestrante em usar 
boas evidências.



  

Desenvolvimento

Utilizar-se dos seguintes recursos:
dados estatísticos, descobertas 
científicas, exemplos, comparações, 
citações, demonstrações, vivências e 
experiências, narração de fatos, 
outros...



  

Desenvolvimento

Aproveite todos os espaços para 
transmitir de forma clara, objetiva e 
numa linguagem acessível as 
informações.



  

Desenvolvimento

No mínimo 70% do tempo deve ser 
ocupado pelo desenvolvimento.

Introdução e conclusão devem estar 
nos restantes 30%.



  

Desenvolvimento

Capriche no desenvolvimento...

Deixe as melhores surpresas, as 
informações mais contundentes para 
esta fase da apresentação.



  

Desenvolvimento

Não há necessidade de correr, nem de 
atropelar o roteiro.

Siga os passos previamente 
elaborados, flexibilizando a fala, e 
grifando o que é mais importante.



  

Conclusão

Tudo o que começa termina. A sua fala 
também...

É a última parte da palestra. 

Uma boa conclusão é aquela que 
permite à platéia tirar suas próprias 
interpretações.



  

Conclusão

Dois aspectos devem ser observados 
na elaboração desta parte: 

Recapitulação 

Epílogo



  

Conclusão

Recapitulação -  sintetizar, fazendo 
um resumo dos principais pontos. Pode 
ser uma ou algumas frases. 



  

Conclusão

A recapitulação é muito importante 
para ajudar o público a compreender a 
mensagem, que é objeto da 
comunicação por parte do expositor.



  

Conclusão
 
Às vezes, o expositor desenvolve muito 
bem a sua palestra; porém, como não 
planejou o seu final, surgem, 
basicamente, duas tendências:

ou fica repetindo frases, sem saber 
como encerrar



  

Conclusão

ou apoia-se em "bengalas" tão 
comuns e sem sentido: 

"Acho que era mais ou menos isso que 
eu havia preparado". "Não sei se havia 
mais alguma coisa para dizer". "Penso 
que falei tudo o que queria", etc., e 
encerra de "forma brusca": é isso aí; 
era só; tenho dito, etc. 



  

Conclusão

O epílogo é muito importante, visto que 
pode ser o momento de tocar fundo 
nos sentimentos do auditório. O clímax 
geralmente é atingido no final. Por isso, 
nesse momento deve-se falar com 
vibração, imprimindo um ritmo mais 
acentuado na pronúncia das palavras.



  

No final do planejamento:

REVISÃO...



  

O expositor deve fazer uma revisão 
geral no conjunto, observando as 
seguintes pontos: 

- A existência de uma interdependência 
natural entre todas as partes;

- A existência de clareza, objetividade, 
ordenação e fidelidade doutrinária do 
conteúdo da palestra.



  

Importante reservar um tempo para a

...Avaliação! 

Como fazê-la? 



  

Avaliação: 

Auto-avaliação - feita pelo próprio 
expositor, ao analisar a palestra 
proferida à luz do planejamento 
elaborado.

Pela observação da reação do auditório 
durante a sua apresentação, pelo grau 
de interesse e participação do público.



  

Outras dicas:

Arquivos devem ser permanentes – 
tudo que você ler, ouvir, assistir, 
presenciar pode ser utilizado 
posteriormente

Ouvir os outros é extremamente 
saudável – pessoas são fontes de 
informação; têm experiências e 
vivências interessantes



  

Assim....

Concentre-se no eixo central, sem 
perder o foco

Edite o material numa ordem lógica, 
clara e objetiva com começo, meio e 
fim.

Está pronto o roteiro!



  

Concluindo...

Para uma boa exposição:

Tem que ter conhecimento - esteja 
preparado mil vezes mais do que 
realmente é necessário.

Saiba de cor as cinco primeiras 
palavras e qual a sua mensagem final.



  

Concluindo...

Respire fundo e descontraia a face.

Dê uma olhadela geral a todos, se 
possível sorrindo.

Entre em cena de uma forma “decidida”



  

Concluindo...

Desenvolva o gosto de falar

Todo mundo gosta de novidades

Fale de maneira entusiasmada



  

Concluindo...

Sorria e seja simpático

Esteja sempre atento à reação dos 
ouvintes

Destaque sempre os aspectos positivos
                          
E ...



  

Sucesso!

Boa palestra!
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