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CONCEITOS-CHAVE

Retórica: Arte de falar ou escrever de forma
eficaz ou persuasiva. Esta arte foi muito
estudada pela Grécia e Roma antigas.

A Retórica pode ser utilizada para organizar e
manter grupos sociais, construir significados e
identidades, coordenar comportamentos,
mediar o poder, produzir mudanças e criar
conhecimento.
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DEFINIÇÃO & 
EXPLICAÇÕES

Ideia básica a ter em mente

Retórica baseada na lógica, pode ser uma 
ferramenta poderosa para articular uma 

mensagem persuasiva.

Vamos deter-nos nas três etapas da 
apresentação de um discurso retórico.

• Reconhecer a (sua) linguagem
• Construir uma mensagem
• Executar o discurso



DEFINIÇÃO & EXPLICAÇÕES
A Retórica pode ser uma ferramenta poderosa para articular uma mensagem persuasiva

Mas por onde devo começar? Reconheça a sua linguagem! 

Ideias básicas a ter em mente:

• A língua é constitutivaMoldamos e somos moldados pela linguagem.

• A linguagem é dialógica É uma via de dois sentidos entre si e os outros.

• A linguagem tem um contexto A mensagem que produzimos está ligada à realidade social, 

cultural e económica.

• A linguagem está ligada à autoexperiência  O "discurso interior" varia de pessoa para pessoa.



DEFINIÇÃO & EXPLICAÇÕES

A retórica pode ser a ferramenta utilizada para articular uma mensagem persuasiva. 

Linguagem reconhecida? Tempo para construir a sua mensagem!

•Ser articulada
•Mostrar um ponto de vista claro
•Conter dados verificáveis
•Ser adaptada à audiência
•Ser cativante
•Não conter ideias de perceção pessoal

A sua mensagem deve:



DEFINIÇÃO & EXPLICAÇÕES

Seguir o código de reciprocidade: Se quiser receber, esteja igualmente pronto a dar.

Mas o que se deve oferecer?

• Um Take-Away Digital: A publicação em formato eletrónico dos seus diapositivos pode permitir ao seu público referir-se aos 
seus pontos e ideias no momento da tomada de decisão. 

• As suas redes sociais: Encorajar as pessoas a contactá-lo para continuar a discussão ou partilharem ideias rápidas!  É útil em 
situações de grande grupo em que poderá não ser "conhecido" de grande parte do público.

• O seu tempo: Diga ao seu público que está disposto a dedicar o seu tempo a ajudá-los a ver o seu ponto de vista. Para além de 
garantir que todos conhecem a melhor forma de chegar até si com perguntas, pode oferecer-se para ficar após a apresentação 
para discutirem questões ou preocupações individualmente.

• A sua Atitude/Paixão: Qualquer pessoa disposta a assumir a liderança deve apresentar como modelo o comportamento que 
quer ver nos outros. Tenha uma atitude positiva e desenvolva uma relação pessoal com o seu público.

Dicas específicas para convencer um público profissional



DEFINIÇÃO & EXPLICAÇÕES
A Retórica pode ser uma ferramenta poderosa para expressar 

uma mensagem persuasiva

Estou ciente da minha linguagem, a minha mensagem contém 
todos os pontos, é hora de praticar, mas … 

O que devo esperar durante e após a transmissão da minha 
mensagem?

• Ponha os seus factos em prática: Esteja pronto para debater.

• Seja não apenas confiante mas também digno de confiança.

• Envolva-se com o feedback do público: Quer seja verbal ou
não verbal.
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EXEMPLOS
Martin Luther King Jr
(1963): I have a dream

Steve Jobs (2007): 
Stanford 
Commencement address

Malala Yousafzai (2013): 
UN Speech



Questões & 
conclusão



O QUE PRECISA RETER…

Lembre-se que a comunicação é 
mais do que apenas palavras

Adapte a sua mensagem para 
facilitar uma maior compreensão

Envolva-se ativamente com o 
feedback verbal e não-verbal do 

outro

Demore o mesmo tempo a 
compreender e a ser compreendido
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