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Resumo 
 

Falar em público é uma necessidade da vida profissional. 
 Mas o que fazer se, como muitos físicos,  

você é uma pessoa tímida?  
 

Aqui estão alguns conselhos sobre como fazer 
apresentações / palestras  

 que não vão arruinar a sua carreira ou 
 humilhar o seu orientador de dissertação ou tese. 

  
 



Introdução 
  

Apresentação:  numa Reunião da SBF / a colegas / numa  

    Defesa de Dissertação ou Tese 

 Você em pé - no pódio - de frente ao público 

  - importante ser bem recebido  

  - público saia com uma impressão favorável. 

  

Lembre-se:  “Sempre que você faz uma apresentação oral,  

         você também está apresentando você mesmo.” 



   Se você: 

 divagar incoerentemente ,  evitar contato com os olhos,  

 slides ilegíveis na tela,     parecer nervoso e confuso,  

    colegas irritados por ter desperdiçado tempo , 

       vão questionar a sua capacidade de fazer o seu trabalho 

  

    Se você apresentar: 

 ideias de forma clara e persuasiva 

 com auto-confiança e habilidade,  

       você será visto como uma pessoa razoável, ordenada  

  que tem o respeito do público e 

  uma mente perspicaz claro. 



 
 

 

    A seguir: 

 

 orientações para te levar na 
 

direção certa 
 

 
 
 
 
 
 
 



1 - Avaliar o seu público 
  

    Dilema clássico (p/ apresentadores científicos): 

Em que nível fazer uma apresentação para público 

composto por iniciantes e avançados ("experts") no tema ? 

  

    Erro mais comum: Falar apenas para os especialistas 

   Tão técnica que só alguns podem entender 

  

     Público ressentido por desperdiçar seu tempo   e 

 Pelo apresentador violar contrato implícito  

      com sua audiência: 

              "Ser sempre claro e entendível" 



    Palestrantes experientes: 

       ►  1/2 ou 2/3 da apresentação:  introdução cuidadosa 

       ►  Material altamente técnico para os últimos minutos 

     Audiência: 

      - Novatos vão entender uma parte significativa  

 - Peritos vão aprender alguns pontos específicos (“fine points”) 

 - Todos vão respeitar o orador  

  - autoridade no assunto 

  - sintonia com o público  

  - respeitoso das variadas necessidades  
 
J. C. Garland:  Grato a oradores que resumem no fim os pontos-chave  
  que eles gostariam que eu me lembre 
                 (sair da sala com as ideias principais reverberando na cabeça) 



2 – Coloque sua apresentação no tempo previsto 
  
 Crime punível com a morte ("capital crime")  
 se o orador ultrapassar o seu tempo determinado  
 
  Presidente : abrupto com um orador divagando  após alarme 
  
  Ambientes menos formais:  
 Se o orador ignora o prazo estabelecido  
 => aliena plateia 
  
 Nunca e jamais fale após o seu tempo determinado 
 Isso é extremamente egoísta  
  

 Mesmo se o seu público for cortês para deixá-lo 
 continuar,  eles não vão perdoar sua grosseria. 





    Questão: 
 Como transmitir em 10 minutos a importância do  
 trabalho que você suou para fazer nos últimos 2 anos ? 
  
    Todos os oradores lutam com este problema. 
 
 Princípio fundamental:  

  Praticamente  Todo  tópico  pode ser apresentado 
   em qualquer período de tempo.  
  
   - Comprimir a história do mundo em 30 segundos, se necessário, 

   - Esticar um tratado hábitos alimentares da pulga a 1  ano 
       com aulas semanais. 
  (é difícil imaginar, que ambos tivessem um grande público) 



    Oradores supõem erroneamente: 
 prazos muito curtos     enfatizar generalidades e 
      ilustrar coisas específicas 
  
    O melhor é : (p/ Apresentação mais animada e interessante )              
 restringir ao invés de alargar  suas observações  
  
    Exemplo: Palestra para o clube de astronomia local 
  É melhor gastar seus 30 minutos falando sobre 
 "Os Anéis de Saturno“  
  do que sobre "Os planetas do Sistema Solar.“ 
 

    Para apresentações muito curtas:  Maior desafio: 
 eliminar impiedosamente qualquer assunto estranho 
(eliminar tabelas, figuras , equações  - não conectados a 1 ou 
2 pontos finais ; não importa o quão interessante possam ser) 



   O que fazer se:  
 Você tem 30 minutos de informações valiosas  
 Mas só tem 20 minutos no programa ?  
  
 Redesenhar o escopo de sua apresentação  
 é a única solução aceitável. 
  
    Você nunca deve fazer :  

 comprimir sua apresentação no horário permitido,  
  falar  rapidamente, 
   mostrar rapidamente os slides, e  
  escrever freneticamente no quadro. 
  
Exemplo negativo: JCG: "Alguns anos atrás eu assisti a um colóquio no meu departamento 
durante o qual o orador, um candidato a um cargo docente, passou por mais de 60 slides. Não 
me lembro agora o que a sua apresentação foi mesmo sobre, mas posso facilmente me recordar 
como eu me senti irritado e como eu nunca mais quis vê-lo novamente. E eu nunca mai o vi.” 



3 - Usar a matemática e equações com moderação 
  
    Precauções simples para Equações: 
  
  3.1 -  Certeza absoluta de que as equações são necessárias 
 Se não são, tirá-las fora 
  
  Equações podem fazer:  
  - apresentação mais difícil de entender  
  - diminuem o ritmo  
  - são propensas a criar confusão 
  - Se exageradas, causam ressentimento 
  (gemidos da audiência - slide cheio de equações)  
  
JCG: Audiências desdenhosas com oradores que carregam nas equações 
pensando que a matemática torna o trabalho mais científico e rigoroso. 



 
   3.2 -  Objetivo de sua apresentação não é impressionar 
  o público na sua proficiência em fazer álgebra.  
  
Raramente Não há necessidade de arrastar a sua audiência no  
 passo a passo da dedução ou solução de uma equação. 
  
 O público supõe que você pode resolver equações,  
 então esqueça a álgebra e concentre-se: 

  - Pressupostos que levaram à equação 

  - técnica que você usou para resolvê-la 

   - explicação cuidadosa da relevância da  
     solução para o seu tópico 



  3.3 -  Tempo extra para assimilação da matemática 
  
 (tentar tornar o trabalho tão fácil quanto possível para eles) 
  
 - Definir quaisquer símbolos estranhos 
 - Evitar notação complicada 
  
 -Se vai usar apenas a forma escalar de uma equação , 
     Escrevê-la escalarmente 
 deixar a versão tensorial generalizada para os livros 
  
 - Não colocar a equação (como um túmulo) por 60 segundos,  
      (enquanto o seu público estuda) 

 - Falar através de qualquer equação que você mostrar  
 Ex:  E = mc2   ("E agora vemos que a energia E é igual à massa 
  m do objeto multiplicada pela velocidade da luz c  ao quadrado”) 



(slide extra) 
 

Evolução das Ferramentas Audiovisuais (FGE): 
 
   1200 - 1960 - quadro negro - giz + voz ("cuspe e giz") 

   1960 - 1980 - quadro negro - giz +  
   Projetor de Slides - slides a partir de fotos + voz 

   1980 - 2000 - Retroprojetor – transparências  + 

   quadro negro – giz (ou quadro branco-pincel) + voz 

   2000 - 2012 - Data show-Computador-Arquivo apres. Slides  

      + quadro branco-pincel + voz 

 



4 - Seja sensato com os slides 
  
     Número ideal de transparências :   1980 - 2000:  
      Oradores experientes sugeriam: 

    3  a  6   para   10 minutos de apresentação 
   10  a 15  para   30 minutos de apresentação 
 
           up-date de FGE:   Hoje temos mais recursos com o computador  
       podemos estimar  1 transparência  1,3 a 1,7 slides 
 

    Número ideal de Slides :   2000 - 2012 (hoje) 
     Estimamos: 

    5  a  8   para   10 minutos de apresentação 
   15  a 24  para   30 minutos de apresentação 
   25  a 40  para   50 minutos de apresentação  

         tempo mínimo de 1 a 2 minutos / slide 
 



     Recomendações com os slides: 
  
    Você não precise aderir a regras duras, mas: 

   -  Permitir alguns minutos para plateia absorver cada slide 

   -  Evitar slides com apenas 1 ou 2 linhas de informação 

    - Evitar slides lotados que subjugam o público 

    - Não escrever frases completas 

 (falar em sentenças completas) 
 
    Exemplo:  Não escrever:  
    "Nossas medições mostram que o período do pêndulo foi 
    independente da massa da bola dependurada no pêndulo." 
  
    Escrever apenas:     "Período foi independente da massa.“ 



 
    Mas não se empolgue:   Década de 1990: moda ruim:  

 slides com listas de palavras sem sentido 

  abreviaturas e fragmentos de frases. 

  

 

    Boa Regra Geral:   

 

 Texto conciso o suficiente para ser auto-explicativo 

   (não mais do que isso) 

  



    Cuidados adicionais: 
  
      No período 1980-2000 bastava saber estavam localizados: 
 o interruptor de luz, o controle de foco , o apontador 
  antes da apresentação. 
  

    Hoje (2000-2012 ):  facilitador/ que pode ser “complicador” 

    Saiba onde estão localizados: 

 o interruptor de luz, o controle de foco ,  ponteira laser, 

 e verifique se sua apresentação está OK no computador 

  antes da apresentação. 

  
    Saiba aonde você vai ficar: 

   - Não bloqueie frequentemente a visão de parte da plateia 

   - As vezes fique ao lado da tela e use um apontador 



5 - Pratique sua apresentação 
  
    A menos que você seja um orador talentoso incomum,  
    é importante: 
 
 - Ensaiar apresentação na frente de colegas, 
       cônjuge ou amigos. 
  
 - Pensar nas suas observações  não  é suficiente.  
  
 - FGE:   sugiro ensaiar para você mesmo 
    (FALANDO na frente do computador) 

 





    Ensaio da apresentação: 

    - Falar em voz alta: / Você vai descobrir: 

 - as transições difíceis 

 - as ideias difíceis de verbalizar 

 - as linhas tortuosas de raciocínio 

     - Com um pouco de prática: 

 - a apresentação fica mais "redonda" 

 - expande a apresentação (mais do que inicialmente parecia possível) 

  

     No entanto:  Resistir à tentação de falar rápido demais  

       (apenas porque as palavras se tornaram familiares para você) 



    Observação importante:  

 - "Evite escrever sua apresentação e, em seguida, 
      ler ou recitar“ 
 
Apesar de apresentadores em campos fora das ciências naturais, muitas vezes lerem 
("ipsis litteris") trabalhos já preparados, tal tipo de conduta é considerada de má forma 
nos círculos científicos e técnicos, onde uma apresentação mais extemporânea é a 
preferida". 

 - Os slides servem como guia para suas notas. 

 - Caso contrário, anote o esboço, ideias-chave e  
    transições em cartões (folhas) 
  



    Enquanto praticar: 

     - Tentar verificar (e corrigir) os maneirismos nervosos.  

           Evite:  - torcer as mãos 

  - andar para lá e para cá 

  - ficar mexendo com o microfone 

   - tilintar as chaves no bolso 

 JCG: Nós todos já assistimos a apresentações em que o orador era tão arisco que nos 

temos vontade de saltar para cima e prender os braços em volta dele para acalmá-lo.  

     Se ficar em pânico: 

  - Algumas respirações profundas 

  - Segure o pódio, com ambas as mãos  

  - e distribua seu peso igualmente (em ambos os pés) 



6 - Vista-se adequadamente 
  
   Assunto delicado:  JCG: "Eu não quero soar como sua mãe" 
Entretanto:    Impressão sobre você baseada em parte na sua aparência 
 
    Conselho:  
  Verifique o que sua roupa está "dizendo” ? 
  
    Evitar:  - aparência de que você acabou de sair da cama  
       - cambaleou vindo do bar do hotel (mesmo se for verdade) 

  
   Jogar pelo seguro:  Vestir-se de forma limpa e adequada 
  



    Para homens: 

 - Não usar bermudas e tênis de corrida  

 (se a maioria dos colegas está vestindo camisa social e gravata) 

  - Não exagere tanto: 

 - Não se vista como um banqueiro  (amador e sem sofisticação) 

 (Recomendado verificar o traje antes de entrar  

 - não na frente de 300 pessoas!) 

 

    Para mulheres:  (as mesmas regras gerais): 

 - Não pareça uma pateta ("slob") 

 - Mas não se vista como uma musa ("dress to the nines“) 



    Mulheres (continuação): 
  - Evitar: 
 - Exagerar nas joias 
 -  blusas e vestidos com babados 
 - roupas apertadas ou "reveladoras" 
 - saltos muito altos. 
  
  - Melhor aposta: 
 - Vestido confortável não curto,   calça cumprida + blusa  
    ou saia confortável  não curta + blusa  

 - ou Terno feminino simples (“suit”) ("tailleur") 
  
  - Terno feminino tipo "power suits" poderia parecer óbvio:  
 JCG: No entanto, você também poderia usar um sinal ao redor do pescoço  
 dizendo "Eu vim vestida para o sucesso”  

(FGE: cf. figuras a seguir) 







7 - Interagir com o seu público 

  7. 1 – Interação com o público durante a apresentação  

Não se esqueça de falar para fora ("speak up") 
  
Oradores inexperientes podem ter voz muito baixa e suave  

(como se esperassem que ninguém fosse ouvi-lo) 

 Se isso acontecer:  público gritará:  "Mais alto" 

 Mesmo que tenha preparado muito bem suas 
observações: 

Sua apresentação será um desastre   

se o seu público não puder ouvi-lo. 

 



   Quando começar a Apresentação: 

 - Não ignorar as pessoas te observando 

 - Não as encare como zumbis olhando para o espaço acima de suas cabeças 

 - Não se concentrar nos slides - chão - sapatos - .parede 

    Apresentadores experientes:  

 - escolhem vários rostos amigáveis + Contato visual 

 - Mudando de uma pessoa para outra  

 - Nenhuma parte da sala é ignorada 

       - Os alvos vão sorrir e acenar agradavelmente 

 - Confirmando os pontos que você apresentou  

 - aumentando a sua auto-confiança 

  Também:  - Terá melhor noção para acelerar –  
            desacelerar, ou repetir 



 7. 2 – Interação com o público na seção de perguntas  

No final:   Responder a perguntas da plateia:  

    Inexperientes: - Medo (risco  humilhado/ exposto como ignorante) 

         - Apresentação invalidada - paper desconhecido 

   Como sair intacto: 

       - Seja sempre solícito e respeitoso com o questionador 

       - Evitar entrar em debates públicos ("public arguments") 

    A ideia é:   “ Você - e não o seu interlocutor  -  

   está em posição dominante na sala.” 

  Se entrar em debates ou se amostrar como superior 

   Visto como tirano - perde simpatia de todos  

 (risco de Provocar amigos do interrogador - saltarão para o resgate - "unharão" você)  



Orientações específicas:  (para garantir a sua sobrevivência): 

  
  ►  Deixe o seu interlocutor terminar a pergunta 
Alguns oradores ficam tão excitados e nervosos que interrompem  o interlocutor no meio da frase para 
deixar escapar uma resposta para a pergunta que PENSAM que está sendo feita. Este hábito é muito irritante 
para o público, que pode não ser tão adepto de ler mentes como você. 

   Melhor morder a língua e deixar o questionador divagar ("drone on") 

   (tempo livre para acertar seus pensamentos). 

  

  ► Esteja preparado para reformular a pergunta 

 - Sala grande - questionador voz fraca   => 

 - Sempre repetir a pergunta para o benefício do público 

 - Reformular a pergunta de forma sucinta (se confusa /desorganizada) 

 - Fazer a pergunta parecer inteligente e perspicaz       
    (mesmo se a pessoa é um imbecil completo) 



   ► Mantenha suas respostas curtas 

 - Atenha-se ao ponto ("Stick to the point") 

 - Não usar a resposta para digressão num assunto relacionado 

     Resposta prolongada     você não está seguro de si 
     e por isso estão tentando cobrir todas as bases 

     Resposta prolixa    má impressão do público (final 
               de sessão, ansiosos para amigos no café/ bar) 

 ► Confesse sua ignorância 

    Se não sabe, não responda defensivamente  ou com irritação 

   Melhor dizer: 

   - "Sinto muito, eu não estou familiarizado com esse paper.” 

   - "Eu ainda não considerei esse ponto.”  

  OBS:  Se nunca leu nenhum dos "papers” ou considerou nenhum dos pontos 

levantados por seus interrogadores, então talvez você deva considerar outra profissão. 



   ► Desviar das perguntas hostis 

   - Interlocutor irritado ou agressivo (é angustiante); 

    - Não há necessidade de pânico. 

    - Ninguém gosta de demonstração pública de beligerância 

    => público tomar o seu lado. 

   Não importa o quanto você se sente com raiva:  

      - Não revidar com réplica mal-humorada ou colocá-lo para baixo 

      - Nunca discutir com o seu interlocutor 

   Em vez disso, dizer simplesmente:  

 "Eu sinto muito, mas parece que temos uma diferença de opinião.  

  Aqui provavelmente não é o fórum adequado para o debate, mas  

  eu ficaria feliz para discutir o assunto com você em particular." 

    (Haverá muito tempo mais tarde para você se acertar com a pessoa) 





Observação final do artigo 
  

   - Uma boa piada ou duas pode animar uma apresentação 

  

   - A menos que você seja uma pessoa engraçada 

     JCG recomenda deixar adormecida a "caixa" do humor 

  

     - Anedota a amigos tomando cerveja na noite 

        pode ter efeito diferente sobre estranhos  

         te olhando na luz fria da manhã.  

          (uma lição que você não quer saber, em primeira mão. 
 Confie em mim – JSG) 

 

 



8 – Sinopse 
“Numa apresentação você está apresentando você mesmo” 

1 - Não falar apenas para os especialistas  

Ser sempre claro e entendível 

2 - Coloque sua apresentação no tempo previsto  

Nunca fale após o seu tempo determinado 

Restringir ao invés de alargar   

Nunca falar rapidamente 

3 - Usar a matemática e equações com moderação 

Tornar o trabalho tão fácil quanto possível 

4 - Seja sensato com os slides  

tempo mínimo de 1 a 2 min. / slide 

Evitar slides lotados  -  Não escrever frases completa 

Texto conciso o suficiente para ser auto-explicativo 



9 – Sinopse (continuação 1) 
  

5 - Pratique sua apresentação 

Ensaiar em voz alta na frente de colegas  ou de si mesmo  

6 - Vista-se adequadamente  

Verifique o que sua roupa está "dizendo”  

Vestir-se de forma limpa e adequada  

7.1 - Interagir com o seu público (parte da apresentação) 

falar para fora ("speak up")  

Não ignorar as pessoas te observando  

Não se concentrar nos slides - chão - sapatos - .parede  



9 – Sinopse (continuação 2) 
  

7.2 - Interagir com o seu público  (parte das perguntas) 

Seja sempre solícito e respeitoso com o questionador  

► Deixe o seu interlocutor terminar a pergunta 

► Esteja preparado para reformular a pergunta  

► Mantenha suas respostas curtas  

► Confesse sua ignorância  

► Desviar das perguntas hostis  

- Não revidar com réplica mal-humorada ou colocá-lo para baixo  

- Nunca discutir com o seu interlocutor 



 

 

Muito Obrigado pela Atenção! 

 

Contato: 

Prof. Francisco G. Emmerich 
Departamento de Física 

Laboratório de Materiais Carbonosos e Cerâmicos 
Universidade Federal do Espírito Santo 

Vitória - ES 
  

E-mail:  fgemmerich@terra.com.br 

 

mailto:fgemmerich@terra.com.br


 

 

 

 

Slides Extras 



 

Extra: Sugestões sobre Layouts dos slides 

(material preparado por FGE sujeito a críticas e aprimoramentos) 

- Evitar slides com fundos “dispersivos” 

(É frustrante tentar ler um texto ou ver uma figura  

com algo atrás atrapalhando) 

- Usar poucas cores 

- 2 opções de fundo: 

    Fundo Branco: (facilidade de se ver na tela usual de editores de texto) 

     Fundo Escuro: (talvez maior conforto visual ; melhor contraste cores) 



 

 Boas opçoes de cores: 

 

Fundo Branco:   

 Preto  Azul  pouco Verde   raro Vermelho 

 

       Fundo Escuro: (eu prefiro fundo azul escuro) 

: 

    



 

 

 

 

Exemplo de slide com fundo escuro  

(próximo a seguir): 

 





 

 

 

Exemplos de slides com fundos mistos  

 Parte com fundo branco dentro de fundo escuro  

(3 próximos a seguir): 

 








