ARQUÉTIPOS
de Palestrantes
Como potencializar seu estilo próprio de palestrar

por Fernanda Zerbini
ilustrado por Caroline Michelon
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Eu dedico este livro
À minha mãe criativa
Ao meu pai sábio
Aos meus irmãos: sábio, cara comum e governante
E ao meu amorzinho explorador.
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Introdução

Cada
ARQUÉTIPO,
uma
POTÊNCIA
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Foi incrível a minha transformação como
palestrante e como amiga, irmã, esposa, filha.
Conhecer nosso próprio arquétipo nos permite
sermos mais autênticos, livres e potentes.
Conhecer os arquétipos dos outros nos permite
ser mais tolerantes para entender a potência de
cada um.

Cada arquétipo tem a sua força no mundo
de apresentações e, nos próximos capítulos,
veremos o palco, o medo de falar em público, suas
potências na palestra, sua fraqueza e sua tríade
de apresentação. O palco é a sua relação com o
ato de falar em público; o medo de falar de cada
arquétipo é uma forma de olhar para seu medo
e poder ganhar segurança diante da consciência;
sua fraqueza é a sombra de cada arquétipo ( seu
lado negro) para termos cuidado e a tríade é a
conexão entre o palestrante, a plateia e sua ideia
principal. Embora cada arquétipo tenha estes
pontos de forma singular, eu percebi, nestes anos
de estudo, prática e observação, algo que os unia:
palavras, palco e plateia.

E que assim seja. Espero de coração que a cada
palavra você caminhe junto o meu sonho: sermos
livres para sermos nós mesmos no palco. Este é um
sonho de uma Inocente que quer ver um mundo de
palestrantes melhor.

Palavras

Palco

Plateia

Sábio

Inocente

Prestativo

Cara Comum

Herói

Explorador

Criativo

Governante

Bobo da Corte

Fora da Lei

Mágico

Amante

Palavras

Plateia

Os arquétipos que têm o foco na palavra precisam
dedicar-se melhor na construção do seu roteiro. O
Sábio tem a meta de ser simples, o Cara Comum,
de encontrar uma causa, o Criativo, de concatenar
as ideias de forma diferente e o Fora da Lei, de
quebrar um paradigma.

Os arquétipos que têm o foco na plateia precisam
concentrar-se bem antes da sua apresentação. O
Prestativo tem a meta de estar atento nas reações
da plateia, o Explorador, nas possibilidades, o
Bobo da Corte, nas interações improvisadas e o
Amante, na sua energia.

Palco

Como diria meu pai, sem muitas delongas, vamos
conhecer cada arquétipo para potencializar sua
palestra.

Os arquétipos que têm o foco no palco precisam
ensaiar melhor sua performance. O Inocente tem
a meta das dinâmicas e jogos, o Herói, da sua
jornada emocional no palco, o Governante, do
controle de todos os recursos e o Mágico, de todo
mapa do palco.

Cada Arquétipo, uma Potência

Foco de cada arquétipo
na palestra

A cada dia, a cada conversa e a cada palestra, eu
percebo um arquétipo e suas forças.
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1
Palestrante
SÁBIO

“Tanto para falar, tão pouco tempo para apresentar”

Quem Eu Sou?
Eu sou a pilha de livros no criado-mudo
Eu sou a biblioteca dentro e fora de casa
Eu sou profundo
Eu sou tantas palavras que conheci

Eu sou a mão levantada na escola
Eu sou o boletim cheio de orgulho
Eu sou o documentário
Eu sou o mestre, o professor, o conselheiro
Eu sou o Sábio.
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O Palco para o Sábio
Imagine que, a cada livro ou informação que
obtemos, criamos um arquivo físico. Quanto mais
aprendemos, maior é nosso arquivo, certo? O
arquivo do Sábio é gigantesco e toda vez que ele está
diante do palco, sua dificuldade é escolher o que
falar, de tantas coisas acumuladas durante sua vida.
Depois de subir no palco, o palestrante Sábio não
quer sair do palco. Sua paixão é o aprendizado e fazer
parte deste momento é excitante para este arquétipo.
Ao sair do palco, o Sábio sempre vai achar que
faltou algo, embora todos da plateia ficarão
grandiosamente satisfeitos com o conteúdo.

Seu ponto forte é a fluência verbal. O arquétipo
do Sábio tem facilidade para encontrar as palavras
e praticamente não gagueja enquanto aborda
suas ideias. Sua expressão verbal transmitirá
credibilidade e segurança.

O Medo de Falar do Sábio

Seu figurino é clássico e tradicional com linhas retas,
poucos detalhes e alfaiataria. As cores são neutras e
sóbrias. O seu adereço mais típico: os óculos.

Ironicamente, o Sábio pode pensar que não sabe o
suficiente e que ainda precisa estudar para poder
ter o direito da fala. O que pode deixar o Sábio mais
seguro para subir ao palco é ter conhecimento
de dados de neurociência, que infelizmente seu
público não tem condições de absorver tantas
informações e que esse público precisa aprender
uma ideia. Se alguém da sua plateia aprender uma
ideia diferente, a sua presença já será admirável.

Seu cenário é sóbrio e valoriza a informação,
seja ela no projetor grande ou na falta de
projeção. O projetor grande torna a informação
mais importante que o palestrante e isto para
este arquétipo faz sentido. A falta de qualquer
apoio é totalmente possível para o Sábio, visto
que ele não precisa de apoio e, assim, valoriza
sua sabedoria.

Como Potencializar o
Palestrante Sábio
Sua mensagem está relacionada com: verdade,
conhecimento e clareza.

Exemplos:
Palestra sobre apresentações:

“A verdade sobre
apresentações”;

capítulo 1

O seu roteiro deve conter diversas citações de
livros com suas devidas fontes. E isso será fácil
para o Sábio, já que ele tem tantas referências
bibliográficas. Com base nestas informações
colhidas por anos, este arquétipo pode ser como
um detetive atrás da verdade. Cada livro que leu e
cada curso que participou funcionam como uma
pista para a sua busca. Ele pode trazer a verdade
à tona durante sua explanação. O palestrante
Sábio pode repetir frases de impacto para seu
conhecimento ecoar depois da sua exposição.

Palestra sobre vendas:

“Tudo o que um
vendedor precisa saber”;
Palestra sobre liderança:

“Aprenda a liderar”.

A Fraqueza do Palestrante Sábio
O palestrante Sábio pode ficar chato quando fala
o conteúdo sem criar mudanças no roteiro e na
sua expressão. Um bom roteiro é o equilíbrio
entre conteúdo e didática. O conteúdo é a
explicação, informação, definição, técnica,
pesquisa e opinião. O Sábio tem o conteúdo com
facilidade. A sua dificuldade é inserir a didática na
sua apresentação: histórias, frases de impacto,
perguntas, dinâmicas, demonstrações, interações,
dado impactante e metáforas.
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Tríade Arquetípica do Palco Sábio

Outro ponto que o Sábio deve cuidar é a falta de
emoção na sua voz (entonação) e a sua expressão
facial. Meu conselho para o palestrante Sábio: não
precisa mudar seu jeito de falar, procure apenas
não ser linear no seu roteiro e na sua expressão.

Ideia
Verdadeira

Perigo: ser técnico demais e pouco didático.

Palestrante
Especialista

Plateia
Interessada

Abriu o livro e fechou-se para o mundo
Quando retornou, já não era o mesmo
Cada palestra um abrir, fechar e retornar
Não para ele, para nós.

Palestrante Sábio

1
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2
Palestrante
CARA
COMUM
“A palestra é uma simples conversa”

Quem Eu Sou?
Eu sou o lugar seguro
Eu sou o caminho correto
E sou a escolha certa
Eu sou o copo de bebida dosado
Eu sou a boa comida
Eu sou o doce na medida certa

Eu sou o bate papo legal
Eu sou a chegada na hora marcada
Eu sou a roupa adequada
Eu sou o começo no início
Eu sou o final no ponto
E entre uma coisa e outra,
eu sou o Cara Comum.
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O Palco para o Cara Comum

Exemplos:

O arquétipo Cara Comum não gosta muito
do palco, ele gosta da conexão que o palco
proporciona. Seu melhor palco é o café, a sala
virtual e a caminhada despretensiosa. Se o palco
não fosse o palco, o Cara Comum seria o melhor
palestrante do mundo, mas o palco é um palco.

Palestra sobre apresentações:

Eu percebo um Cara Comum na diferença brutal
entre sua fala sentado na discussão em grupo e na
sua palestra. No palco da discussão em grupo, ele
está no mesmo nível que seus ouvintes e todos
têm o direito da fala. No palco clássico da palestra,
ele pode sentir-se muito destacado e desigual de
seus ouvintes.
O palco ideal do arquétipo Cara Comum é modesto
e está no mesmo nível que seus espectadores,
sem muitas luzes ou pompa. Eu sempre repenso o
palco do Cara Comum. Eu proponho pouco palco
e o destaque no contexto da sua apresentação.

Seu Medo de Falar em Público?
O Cara Comum normalmente é um pouco ou
muito tímido. A ideia de chamar a atenção não
lhe agrada. Seu ideal de igualdade vai contra a
ideia de destaque. Uma forma do arquétipo Cara
Comum ganhar segurança para falar em público
é criar um palco menos cênico e egoico. Outra
questão que desenvolve a habilidade de falar em
público deste arquétipo é destacar o assunto e não
o palestrante. E por fim, este arquétipo procura a
conexão entre pessoas. Dizer para ele: “é apenas
um bate-papo” pode ajudá-lo.

Como Potencializar o
Palestrante Cara Comum

capítulo 2

A mensagem da sua palestra tem relação com:
igualdade, conexão e virtudes.

“Como criar conexões
sólidas com sua plateia”;
Palestra sobre vendas:

“Vender sem
perder valores”;
Palestra sobre liderança:

“Lidere para todos”.

O roteiro do Cara Comum possui boas
analogias. A analogia é a forma mais simples
de explicar qualquer questão, porque ela utiliza
um conhecimento já adquirido do ouvinte para
transmitir um novo conhecimento. Por exemplo,
quando eu falo que falar em público, É COMO
andar de bicicleta, a maioria das pessoas entende
meu conceito. Para criar uma boa analogia:
1. Qual a mensagem que você quer passar?
2. Onde esta mensagem também acontece?
(um contexto diferente do seu assunto)
3. Crie link entre os contextos.
4. Repita a analogia.
O ponto forte da sua expressão é a postura correta.
O arquétipo Cara Comum também se sente muito
bem falando sentado e, mesmo assim, ele vai ficar
com a postura correta.
O figurino expressa adequação e pertencimento
a um grupo. A adequação, com o contexto da sua
palestra, e o pertencimento, com logos ou frases
em camisetas. Este arquétipo também gosta de
roupas confortáveis, que não chamem muito a
atenção, em cores sóbrias e com cortes simples.
O seu estilo é casual para contextos casuais e
formal para situações formais.
O recurso audiovisual é simples e padronizado.
Poucos efeitos de luz e sonorização.
O cenário é sóbrio e pouco cênico. Cadeiras e
apoios que poderiam estar em qualquer lugar e
em qualquer empresa.
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A Fraqueza do Palestrante
Cara Comum

Tríade Arquetípica do
Palco Cara Comum

A sua forma correta de fazer as coisas pode
fazê-lo passar despercebido e não ser marcante
num evento ou apresentação organizacional. O
destaque da sua performance pode ser importante
para sua carreira como palestrante ou colaborador
de uma organização. Por isso, é fundamental
que o Cara Comum encontre sua causa, porque,
assim, ele ganha força e brilho.

Ideia
Realista

Palestrante
Íntegro

2

Não há luzes, câmera e ação
Há nossa luz, sem câmeras
para uma boa ação.

Plateia
Conectada

Palestrante Cara Comum

Perigo: não ser lembrado.
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3
Palestrante
CRIATIVO
“Minha cabeça está fervendo com tantas
ideias para a palestra”

Quem Eu Sou?
Eu sou a pintura na parede
Eu sou a peça de teatro na escola
Eu sou a poesia
Eu sou a nota alcançada no piano
Eu sou a visão antes de todas

Eu sou a melhor história que você vai ouvir
Eu sou a linda combinação de cores
Eu sou luz, câmera e ação
Eu sou a maça que cai da árvore
Eu sou a força que move toda ideia
Eu sou o Criativo.
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O Palco para o Criativo
Antes de subir ao palco, o arquétipo do Criativo
já imaginou como será toda a sua palestra. Ele só
precisará transferir para a ação tudo que já viveu
internamente. O palco, para ele, será o lugar onde
sua arte é possível.

Como Potencializar o
Palestrante Criativo
Sua mensagem está relacionada com:
empreendedorismo, criatividade e imaginação.

Exemplos:
A criatividade do palestrante Criativo pode ser
maravilhosa ou uma grande armadilha. Durante
sua exposição, o palco o alimentará e isso poderá ir
por um bom ou por mau caminho. O bom caminho
são as novas possibilidades que surgirão: uma
nova dinâmica, um insight, uma história nova. O
mau caminho seria: uma péssima dinâmica, um
pensamento ridículo e uma história incrivelmente
chata e sem sentido. Nesses momentos de criação
vale lembrar uma frase que ouvi um dia: “Quando
você achar que teve uma grande ideia, você teve
uma ideia de merda, e quando você achar que teve
uma ideia de merda, você teve uma grande ideia”.

Palestra sobre apresentações:

“As novas apresentações”;
Palestra sobre vendas:

“Seja um maestro
em vendas”;
Palestra sobre liderança:

“O líder inovador”.

A única questão que pode impedir o palestrante
Criativo é a sua partícula Criativa: E SE?
Como ele tem facilidade para criar novos roteiros e
novas formas de didática, sua apresentação pode
nunca ficar pronta. Seria como um escritor que
tem três livros prontos e nenhum compartilhado
com o público.

O Medo de Falar do Criativo
O arquétipo do Criativo não sente medo do ato
de falar em público, mas dois pontos podem
ser um grande problema para sua exposição: a
mediocridade e a dramaticidade.

capítulo 3

A chance de ser medíocre durante sua fala pode
levá-lo à insegurança da sua apresentação. Seu
medo é a plateia pensar “é mais do mesmo”.
Para ganhar segurança, o arquétipo do Criativo
deve pesquisar com afinco seu tema, seu público
e o contexto.
E qualquer pensamento ou comentário negativo
pode levá-lo a uma grande “cena dramática” dias
ou horas antes da sua apresentação. Para ganhar
segurança, ele deve se resguardar deste tipo de
comentário e cuidar da sua concentração.

Seu roteiro tem ilustrações cênicas como uma
peça de teatro. Em alguns momentos da sua fala,
o arquétipo do Criativo pode mostrar com o corpo
e a voz as suas ideias por meio de pequenas cenas.
Todos podem contar histórias, mas as histórias
do Criativo são quase uma peça de teatro. Não
precisa fazer personagens, e sim ilustrações das
cenas da vida profissional ou pessoal.
Seu ponto forte é a sua expressão cênica com muitas
mudanças e dramaticidades. Eu costumo dizer
que o arquétipo do Criativo é um ator ou uma atriz
naturalmente. Muitas vezes, ele só precisa lapidar
sua expressão vocal ou corporal extremamente viva.
Seu figurino é no estilo da moda Criativa, com cores
fortes e combinações interessantes. Sua roupa é
singular e seu cabelo é tendência. A vestimenta do
Criativo é feita para chamar a atenção e expressar seu
lado inovador. Os acessórios são muito presentes
em formatos e cores pouco convencionais.
Seu cenário deve ser fora do comum e visionário.
Lugares nunca pensados antes para uma palestra
podem ser uma boa pedida.
Seu recurso audiovisual é diferente dos demais
palestrantes. O arquétipo do Criativo não gosta
de utilizar o que os outros palestrantes usam. Por
isso, seus apoios serão diferentes e não listados
neste livro.
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A Fraqueza do Palestrante Criativo

Tríade Arquetípica do
Palco Criativo

A sua palestra na sombra é a falta de refinamento
e padrão de qualidade. O arquétipo Criativo corre
o risco de cada dia fazer uma nova palestra e,
assim, nunca chegar naquela que seria incrível.
Um conselho para os Criativos é que eles podem
fazer novas palestras para deixar seu lado Criativo
vivo e fazer pequenos ajustes nas palestras criadas
para ter qualidade.

Ideia
Criativa

Perigo: falta de padrão de qualidade.
Palestrante
Visionário

Plateia
Empreendedora

Da criação do mundo
A criação das coisas
Eu estou entre o nada e o tudo.

Palestrante Criativo

3
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4
Palestrante
FORA
DA LEI

“Não tem uma regra sobre como fazer uma palestra”

Quem Eu Sou?
Eu sou a pergunta fora de hora
Eu sou o comentário polêmico
Eu sou a risada inesperada
Eu sou do contra
Eu sou a estrada em dia de temporal
Eu sou o chocolate quente em dia de verão

Eu sou o sorvete em dias de neve
Eu não sou o que você quer
Eu sou o que você não quer
Eu sou fora porque pedem para ser dentro e,
se pedirem para ser dentro, sou fora.
Eu sou o Fora da Lei.
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O Palco do Fora da Lei

Exemplos:

Se o palco não fosse o palco, este arquétipo subiria
sem problemas. Mas como o palco é um palco
cheio de padrões de como deve ser, o palestrante
Fora da Lei pode ter dificuldades, caso considere o
ato de falar em público uma obrigação.

Palestra sobre apresentações:

“Chega de padrão
de palestrantes”;
Palestra sobre vendas:

Para ele é muito mais fácil criar um palco de uma
palestra de improviso do que subir num evento
todo organizado. O palestrante Fora da Lei tem
prazer em fazer uma apresentação chocante num
formato diferente do que esperam. Aliás, ele não
está nem aí para as expectativas diante da palestra.
Se lhe pedirem falar por 40 minutos, ele falará por 15
minutos, e se lhe pedirem para falar por 15 minutos,
ele falará por 40 minutos. Se alguém disser para um
Fora da Lei: “Você tem que falar...”. Cuidado. Existe
uma chance enorme de ele responder: “Pediram
para eu falar..., mas não concordo com...”. Ou, ainda,
se o técnico da gravação pedir para que ele fique
em cima do tapete, a única coisa que ele não vai
fazer é ficar em cima do tapete.
O palestrante Fora da Lei vê o palco como um lugar
para quebrar padrões de ideias, comportamentos
e crenças. Por isso, ele quer ter a liberdade do
seu conteúdo, do seu formato e da duração da
sua palestra. Dificilmente este arquétipo está
preocupado com o que as

O Medo de Falar do Fora da Lei

capítulo 4

O palestrante Fora da Lei não se importa muito
com a opinião das pessoas diante da sua fala. Ele
pode não gostar tanto de falar em público por achar
“chato” ter que se apresentar. Na visão do Fora da
Lei, o maior problema não é ser polêmico ou errado,
e sim ser obrigado a se expor. Se ele não encontrar
sentido na sua participação, ele dificilmente irá
fazê-la. Seu maior medo é ele perder o poder de
escolha das suas ações. Para ganhar vontade de
subir ao palco, este arquétipo tem a necessidade
de ver a possibilidade de fazer uma pequena ou
grande revolução com sua apresentação.

Como Potencializar o
Palestrante Fora da Lei
Sua mensagem tem relação com quebra de
padrões, revolução e rebeldia.

“Pare de vender”;
Palestra sobre liderança:

“Revolucione a liderança”.

Seu roteiro é improvisado e possui a quebra de
qualquer ideia ou comportamento. Este arquétipo
não vai dizer as três regras de como fazer uma
boa apresentação. Ele tem uma causa e vai
lutar por ela durante sua exposição. Encontrar a
causa da sua rebeldia é o mais importante para o
palestrante Fora da Lei. Qual é a lei que ele quebra?
Qual é a sua ideia rebelde? Encontrada esta ideia,
o arquétipo Fora da Lei não deve roteirizar sua
palestra com palavras-chave. Ele pode e deve
improvisar para ter maior brilho no palco.
Seu ponto forte é a postura descontraída e pouco
convencional. Ele não quer parecer um “orador
profissional”. Ele quer fazer uma reforma no seu
cérebro e sua expressão e didática não importam.
Seu figurino serve para mostrar sua rebeldia com
as regras de formalidade. Normalmente será
mais informal ou um estilo formal ousado. Este
arquétipo não tem problema em chamar a atenção
com sua roupa.
Seu cenário deve parecer algo improvisado com
pouca pompa e glamour. O ideal é um espaço que
possibilite o improviso de ação do palestrante
Fora da Lei. Sonoplastia e iluminação são poucas
ou nenhuma.
Seu recurso audiovisual é quase inexistente. Este
arquétipo normalmente não gosta de falar com
apoios. Como ele vai improvisar, qualquer pista
do que acontecer é ruim para sua performance
porque ele próprio não faz a mínima ideia do que
acontecer em cima do palco.
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A Fraqueza do Palestrante
Fora da Lei

Tríade Arquetípica do
Palco Fora da Lei

O palestrante Fora da Lei pode ser um rebelde sem
causa ou causar o constrangimento na plateia.
Sua negatividade diante dos acontecimentos
também pode prejudicar sua apresentação. Como
ele aceita tomar riscos, o risco pode ser grande e
ele “se dar mal”.

Ideia
Incorformista

Perigo: quebrar uma regra só por quebrar.

Palestrante
Rebelde

Plateia
Guiada

Ele arrebentou a porta com força
Não mediu esforços e não perguntou
de quem era a casa
Não era rebeldia, ele não era um vilão
Atrás da porta, algumas pessoas trancadas
Que estavam acorrentadas com suas ideias.

Palestrante Fora da Lei

4
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5
Palestrante
INOCENTE
“Sou feliz no palco”

Quem Eu Sou?
Eu sou o adulto que pula na cama
Eu sou a felicidade na loja de brinquedos
Eu sou a ansiedade para abrir o
presente de natal
Eu sou a fantasia de um dia comum

Eu sou a dúvida entre a pipoca ou o algodão-doce
Eu sou o medo do filme de terror
Eu sou o berreiro da queda no chão e o sorriso
de volta em cinco minutos
Eu sou o Inocente.
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O Palco para o Inocente
O palestrante Inocente precisa ser feliz no palco
com a leveza da sua apresentação. Imagine se
você pedisse para uma criança falar sobre algo
para um grupo de pessoas. Talvez no começo
ela fique sem graça por não confiar nas pessoas,
mas, com o tempo, ela se solta, senta no chão,
brinca, ri, chora e no final, quando todos quiserem
ir embora, ela questiona: Já? É assim que um
palestrante Inocente atua. Ela não gosta muito no
início da ideia de falar, depois fica à vontade, senta
no palco, promove risadas e choro e, no final,
quando todos aplaudirem, ele pensa: Já?
Quando uma criança está com um brinquedo
na mão, a outra criança que observa tudo não
fica com uma vontade danada de brincar com o
brinquedo? É assim que o palestrante Inocente
fica com vontade de ir ao palco. Ele observa
outro palestrante, vê o brinquedo “falar em
público” e também quer brincar. O Inocente tem
a necessidade de ver o palco como um lugar legal,
onde ele pode ser muito feliz.
Os pais dizem para seu filho que tem um parque
novo na cidade e a criança que já brincou em parques
entra empolgada no carro e não vê a hora de brincar,
mas, chegando ao parque, ela se decepciona porque
não era o que ela tinha imaginado. Os brinquedos
estão quebrados e está muito frio e a criança faz um
bico enorme. Se demorar muito para ir embora, ela
se joga no chão e chora! É assim um palestrante
Inocente em relação as suas experiências no palco.
Ele sempre será aberto a conhecer uma audiência
nova e um novo palco, mas se quando chegar lá as
pessoas estiverem frias e ninguém sorrir para ele,
ele terá vontade de fazer um bico e chorar! Talvez
ele só faça isso quando chegar em casa por uma
questão profissional.

capítulo 5

O Medo de Falar do Inocente
O medo do Inocente no palco é o medo de falar
algo ruim e ser punido pelo público. Para ganhar
confiança de falar em público, este arquétipo
precisa ver o palco como um lugar onde ele pode
ser feliz com sua espontaneidade. O Inocente não
pode ver o palco como algo duro e repressor. Este
arquétipo deseja um palco puro onde ele pode ser
ele mesmo para proferir sobre sua fé no tema de
forma otimista.

Como Potencializar o
Palestrante Inocente
Sua mensagem principal do seu tema tem relação
com a bondade, simplicidade e felicidade.

Exemplos:
Palestra sobre apresentações:

“Todos podem se sentir
bem com o palco”;
Palestra sobre vendas:

“Como é fácil e
simples vender”;
Palestra sobre liderança:

“É possível ser um
bom líder”.

Seu roteiro Inocente contém dinâmicas leves e
divertidas. Numa palestra, a dinâmica é muito
mais desafiadora, mas é totalmente possível se
for simples. No mundo das apresentações, cada
vez mais as palestras estão trazendo a prática, e
uma dinâmica tem a capacidade de “acordar” o
público para colocar em prática uma teoria.
Seu ponto forte é a expressão facial. Seu olhar e
seu sorriso bondosos nos contagiam. Ver um
palestrante Inocente e não sorrir é quase impossível,
assim como no momento que vemos um bebê.
Meu conselho para os Inocentes: ande, corra, sente
no palco. Seja sapeca durante sua exposição.
Seu figurino é no estilo romântico e retrô. As cores
podem ser sutis ou com estampas florais. As texturas
são delicadas e os sapatos em formato arredondados.
Seu cenário remete a um lugar bom e feliz. Vasos
com flores, móveis em tons claros e quadros com
mensagens positivas.
Seu recurso audiovisual é simples. Melhor do que um
projetor, com possíveis problemas que o Inocente
não vai ter grande habilidade para resolver, seria um
flipchart com canetas coloridas ou “brinquedos” para
a aprendizagem. O único problema do brinquedo é
que o palestrante Inocente pode ficar chateado se
alguém quebrar seu brinquedo.
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A Fraqueza do Palestrante Inocente

Tríade Arquetípica no Palco Inocente

O Inocente perde sua força se ficar “sem graça”
diante dos outros. Ele não gosta de lidar com
problemas. Então, se você é Inocente, escolha
a simplicidade das ações. Cuidado com muitas
tecnologias ou muitas palavras que você “tem
que falar”. O Inocente pode sentir que tem muitas
tarefas e assim ficar tenso. Falar uma mensagem
negativa ou polêmica também será muito difícil
para você. Este não é o seu olhar do tema.
Lidar com as pessoas te questionando ou com
expressões tristes, não será bom para você.

Ideia Positiva
e com Fé

Palestrante
Feliz

Público
Encantado

Um perigo: as pessoas podem te agredir por te
achar fraco. Nessa hora, sorria e mostre que a
bondade não é fraqueza, e sim, força.

O sorriso natural iluminou o palco
Os pensamentos de todos ficaram
Leves como balões de festa.
Riram, choraram.
O carrossel de suas palavras
Encantava a todos.
Eles embarcaram no seu sonho.
Quando se despediu
Nem ela, nem eles,
Queriam parar a brincadeira.

Palestrante Inocente

5
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6
Palestrante
HERÓI
“Vamos subir ao palco, nós trilhamos
um longo caminho até aqui”

Quem Eu Sou?
Eu sou a coragem de todas as personagens.
Eu sou a espada que luta com o dragão
Eu sou pequeno que se mostra grande
Eu sou o melhor e mais difícil caminho
Eu sou a Alice e o Capitão Acab

Eu sou o tente outra vez de Raul Seixas
Eu sou as medalhas
Eu sou a revelação diante da dificuldade
E se não sou tudo isso, levanto a cabeça e
batalho a vida inteira para ser
Eu sou o Herói.
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O Palco do Herói
Quando este arquétipo chega ao palco, ele já
ganhou o direito da fala, por isso ele não tem
medo de ser exposto, pelo contrário, ele tem
orgulho de sua trajetória. Quando digo “direito
da fala” quero dizer que este arquétipo já provou
para si que é capaz de fazer coisas incríveis. O
caminhar até o palco já faz parte da sua cena de
coragem e realização. A cada passo o palestrante
Herói lembrará de um fato relevante da sua vida
no qual ele percebeu sua força e coragem.
A ideia de o palco ser um nível acima do chão faz
todo sentido para este palestrante, que entende
que a vida é uma grande escalada. O palco é o
cume da montanha, o ponto mais alto, um lugar
onde podemos sentar e admirar o prêmio da
escalada. No momento em que o palestrante
Herói sobe ao palco, ele pode admirar o prêmio
da audiência.
Sonoplastia e sonorização são instrumentos
fundamentais para o palco do Herói, que precisa
ser valorizado e engrandecido com detalhes que
farão toda a diferença. Quanto mais ensaiados
estes detalhes, mais potência este palestrante
ganha diante do seu público. Eu diria que o Superhomem só é o Super-homem se souber voar
diante dos meus olhos. O palco do palestrante
Herói precisa mostrar seus superpoderes.

O Medo de Falar do Herói

capítulo 6

O medo deste arquétipo diante do palco é de se
mostrar fraco e vulnerável. Como a sua potência é
a coragem, ele tem medo de “amarelar” diante do
desafio de falar em público. Para este arquétipo
ganhar segurança para falar é importante que ele
se lembre, antes de entrar em cena, de todos os
desafios e obstáculos vencidos e olhe para o palco
como mais um desafio.
Outro ponto que pode gerar insegurança para
este palestrante é uma interação do público que
demonstre sua vulnerabilidade. Meu conselho
para o Herói: lembre-se que, segundo Brené
Brown, a vulnerabilidade é um poder. Não tenha
medo de revelar-se no palco. Capitão Acab precisa
ser menor que a baleia Moby Dick para mostrar
a sua força, assim como Alice precisa ser menor
que o Dragão. A coragem vem exatamente do
“parece impossível”.

Como Potencializar o
Palestrante Herói
Sua mensagem do palestrante Herói tem relação
com: coragem, competência e otimismo.

Exemplos:
Palestra sobre apresentações:

“Você pode subir ao palco”;
Palestra sobre vendas:

“Não desista de
uma venda”;
Palestra sobre liderança:

“O líder que existe
em você”.
Seu roteiro possui uma a união de storytelling com
interação. Primeiramente ele conta uma história
pessoal real que demonstra coragem, competência
ou otimismo para inspirar a plateia e diz seguinte
mensagem: sim, é possível. Depois faz uma interação
para elevar seu público ao ato de heroísmo e, assim,
provar o seu superpoder. Estas interações funcionam
muito quando são individuais diante de todos.
Seu ponto forte é a postura com o plexo aberto
demostrando para a plateia sua força. Na minha
visão, o Herói deve ficar quase que todo o tempo
em pé. Quando este arquétipo se senta, ele perde
sua força diante de nós.
Seu figurino é um misto de social com esporte.
Como a maioria dos Heróis tem dupla identidade,
precisamos pensar numa roupa que mostre dois
lados. Pode ser um tênis com camisa ou blazer
com camiseta. O interessante é misturar o formal
com informal. Outra possibilidade são roupas
estruturadas que expressam força com tecidos
pouco fluidos e mais pesados.
Seu cenário, como já foi mencionado, deve ter um
bom foco de luz para valorizar o Herói e o palco mais
elevado do que a plateia. Sonoplastia e iluminação
fazem toda a diferença para este arquétipo.
Seu recurso audiovisual deve conter frases fortes
em cores impactantes. Lições de vida e boas
mensagens também são significativas para este
arquétipo no seu apoio visual.
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A Fraqueza do Palestrante Herói

Tríade Arquetípica do Palco Herói

O palestrante Herói pode ser arrogante caso conte
apenas seus atos de heroísmo. Para não haver
este risco, não tenha medo de contar seus erros e
dificuldades. Quanto mais contar o quão foi difícil
para você, mais heroico ficará o ato. Cuidado
também com compartilhar um ato heroico que
não tem relação com seu tema. Histórias são
bem-vindas quando têm relação e propósito com
a aprendizagem. A interação deve ser muito bemfeita para não expor ninguém ao ridículo ou a uma
situação constrangedora. Respeite seu público.

Ideia
Otimista

Palestrante
Forte

Perigo: colocar muitas fotos pessoais nos seus slides.

Plateia
Corajosa

Toda criança corre para assistir o Herói vencer
Se ele vencer, o mundo se torna um
lugar possível
Se ele perder, como posso voar amanhã?

Palestrante Herói

6

30

31

7
Palestrante
GOVER
NANTE
“Tudo pronto para a melhor palestra que já fiz’’

Quem Eu Sou?
Eu sou o quadro bem alinhado
Eu sou a roupa engomada
Eu sou o trem nos trilhos
Eu sou o bolo bem-feito
Eu sou a linda mesa posta

Eu sou a mesa de trabalho organizada
Eu sou a planilha para viajar
Eu sou a garantia no produto
Eu sou o bem-sucedido
Eu sou para a vida inteira, numa vida bem-feita
Eu sou o Governante.
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O Palco para o Governante

Exemplos:

O arquétipo do Governante almeja o palco. Para
ele, realizar uma palestra é sinal de sucesso.

Palestra sobre apresentações:

Os Governantes pisam firme quando entram no
palco porque entendem o poder de falar em público.
Quanto maior e mais bonito for o espaço, mais o
Governante se sentirá bem com a apresentação.
Imagine uma escada, onde cada degrau representa
um passo importante na sua carreira. Para o
Governante, sua mente pensa em degraus e o palco
é um degrau ou sua meta final, dependendo de cada
Governante. De qualquer modo, o palco será visto
como algo bom para ele e para sua carreira.
O único palco que o arquétipo do Governante
não gosta é aquele improvisado e sem aviso.
Não apresente um espaço ruim e com pouca
infraestrutura para um Governante. Ou ele
pedirá para desmarcar a apresentação ou fará o
evento criticando abertamente o seu organizador.
Também peça para um palestrante Governante sua
participação sem aviso prévio. Provavelmente ele
apenas sinalizará com a cabeça que não irá. Avise
com antecedência sua participação e presença. A
preparação para este arquétipo é fundamental.
O palco para o Governante é limpo, organizado
e bonito.

O Seu Medo de Falar em Público

capítulo 7

O Governante não sente muito medo de falar em
público. Seu receio está apenas na falta de controle
do momento da exposição. Sua insegurança será
em relação à organização do evento, porque ele
se garante na sua apresentação. O que irá tirar o
sono de um palestrante Governante é o e-mail do
evento não respondido, a falta da confirmação do
tipo de microfone e a espera da foto do espaço.
O seu medo é parecer um palestrante despreparado.
Por isso, a apresentação planejada e bem organizada
para um Governante não tem problemas, seu medo
tem relação com a apresentação de improviso e
com a estrutura.

Como Potencializar o
Palestrante Governante
Sua mensagem tem relação com sucesso,
liderança e responsabilidade.

“Faça apresentações
de qualidade”;
Palestra sobre vendas:

“Seja o melhor vendedor
dos últimos tempos”;
Palestra sobre liderança:

“O líder que eu
quero seguir”.
O roteiro do Governante tem frases de impacto
e interações de controle. As frases de impacto
funcionam muito bem porque são fortes e bemfeitas. As citações (frases de outras pessoas)
também são bem-vindas, mas as frases de impacto
são melhores porque têm autoria própria, e isso
valoriza o palestrante. Diferentemente do Sábio,
que gosta de usar citações de pensadores, filósofos,
escritores ou de pessoas que eles admiram.
Seu ponto forte é o contato visual constante. O
Governante tem poder no seu olhar. Tecnicamente
falando, o contato visual deve ser distribuído entre
a plateia. Para um número pequeno de ouvintes,
olhe para todos. Já para um número superior a
50 pessoas, olhe para blocos da plateia. Divida a
plateia em nove blocos para distribuir o olhar.

Palestrante
Direito Superior

Centro Superior

Esquerdo Superior

Direito Centro

Centro

Esquerdo Centro

Direito Inferior

Centro Inferior

Esquerdo Inferior

Seu figurino é clássico e elegante. A roupa é mais
conservadora e formal com tecidos encorpados,
refinados em cores neutras, claras e escuras. O sapato
é seu acessório, e são finos e demonstram status.
O cenário é tradicional e está em um nível mais
elevado que o público. Um palco sem remendos
ou objetos improvisados. Tudo deve estar alinhado
e elegante. A infraestrutura deve ser testada antes
da palestra e todo equipamento deve ser de
qualidade, principalmente o microfone, que pode
desestabilizar o palestrante.
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Tríade Arquetípica do
Palco Governante

O recurso audiovisual é de boa qualidade e testado
com antecedência. O Governante pode até contratar
alguém para criar seus apoios, desde que ele possa
ajustar com antecedência. No dia da apresentação,
o Governante não confiará em um técnico que não
conhece, ou ele levará seu próprio técnico, ou cuidará,
ele próprio, do seu apoio visual.

Ideia
Bem-Sucedida

A Fraqueza do Palestrante Governante
Ser autoritário com seus espectadores. Este arquétipo
pode dar tantas ordens para seu público que a palestra
se tornará um momento de obediência, e não de
aprendizagem. O Governante não gosta muito das
interrupções fora de hora e pode ser grosseiro com os
participantes. Outra questão que o Governante não sabe
lidar muito bem é com o questionamento da plateia.

Palestrante
Vitorioso

Plateia
Impressionada

7

Fazer bem-feito
É trazer à tona a beleza
Que a desordem
Não permite ver.

Palestrante Governante

Perigo: ser autoritário.
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8
Palestrante
MÁGICO

“Vocês não imaginam o que preparei para esta palestra”

Quem Eu Sou?
Eu sou o bilhetinho surpresa em cima da sua mesa.
Eu sou o presente inesperado
Eu sou a cara de espanto diante do truque de mágica
Eu sou sua escolha intuitiva e sua raiva em não a seguir

Eu sou o que você não imaginou
E sou seu sonho realidade
Eu sou a nova era em qualquer era
Eu sou o Mágico.
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O Palco para o Mágico
O arquétipo do Mágico gosta do palco pelo
show que ele pode promover. Você já foi num
show de mágica? O Mágico ama o palco e a
atenção das pessoas. Ele preparou algo incrível e
aguarda ansioso para executar. Assim é o nosso
arquétipo do Mágico no palco: ele prepara algo
surpreendente na sua cabeça e o palco é o lugar
de sua realização.
Eu já vi uma criança que tinha acabado de aprender
um truque de mágica e ela estava ansiosa para
demonstrar sua habilidade e me surpreender.
O Mágico, assim que aprende um “truque” ou
adquire um conhecimento, quer mostrar para
alguém. Este arquétipo é ansioso para subir no
palco e realizar seu show.

Como Potencializar o
Palestrante Mágico
Sua mensagem tem relação com: transformação,
sonhos e inspiração.

Exemplos:
Palestra sobre apresentações:

“Transforme-se num
grande apresentador”;
Palestra sobre vendas:

“A magia da venda”;
Palestra sobre liderança:

Para realizar sonhos e transformar pessoas, o
Mágico precisa de um superpalco com diversos
recursos e muito planejamento. O seu palco não será
improvisado. O palestrante Mágico não tem muito
interesse em palcos que não possam promover
mudanças significativas na sua audiência. Se ele for
para rua, será uma rua escolhida a dedo. Tudo faz
parte do seu espetáculo.

O Medo de Falar do Mágico
Seu maior medo não é de falar em público, mas
de não conseguir tirar o UAU da plateia.

capítulo 8

Sua insegurança está nos detalhes que farão toda
a diferença na sua palestra.
No show de mágica existe o ajudante, certo?
No palco do palestrante Mágico também.
Por isso, seu maior foco e preocupação estão
nos ajudantes e nos detalhes técnicos da sua
palestra. Normalmente, este arquétipo arrisca
consideravelmente na sua apresentação e seu
medo está no “truque” não dar certo e ele ficar
com cara de bobo na frente de todos. O que
pode deixar o palestrante Mágico inseguro é o
fato de a sua apresentação ter objetos de cena
ou elementos-surpresa que podem “dar errado”.
Como ele é uma pessoa muito intuitiva, algumas
ocasiões serão surpresa até para ele, que ousou
fazer algo diferente, mas não pensou logicamente
sobre o assunto. Dizem que a vida é uma caixinha
de surpresas e, para o Mágico, seu palco é uma
caixinha de surpresas.

“Seja um líder inspirador”.
Seu roteiro tem boas e surpreendentes
demonstrações. Assim como o truque de mágica,
este palestrante deve fazer algo para deixar a
plateia boquiaberta. Para tanto, objetos de cena
são fundamentais. Para uma boa demonstração
dar certo no palco, são necessários muito ensaio e
boa habilidade do palestrante. Se a demonstração
exige um ajudante de palco, ensaie também com
seu ajudante para que tudo ocorra bem.
Seu figurino é misterioso e eclético. Roupas
em tons de roxo e preto ficam ótimas. Este
arquétipo escolhe a roupa que vai ajudar na sua
demonstração. Acessórios com símbolos e tecidos
com leve brilho expressam seu lado místico. O
figurino é um recurso cênico.
Seu recurso audiovisual é fundamental para o
arquétipo Mágico, da iluminação à sonorização.
Para este arquétipo, um ajudante pessoal pode
ser bem valioso. Uma atenção especial para os
objetos de cena. Tenha sempre um plano b, c e d
tanto para os objetos de cena da sua demonstração
quanto para seus recursos audiovisuais.
Seu cenário é montado de acordo com suas
demonstrações. Mesas, cadeiras e bancos de
apoio podem ser importantes de acordo com o
planejamento do roteiro. O palestrante Mágico deve
conhecer o local da apresentação com antecedência.
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A Fraqueza do Palestrante Mágico

Tríade Arquetípica do
Palco Mágico

O palestrante Mágico deve ter cuidado para não
manipular sua plateia com suas ideias e truques.
A magia pode servir para transformar pessoas ou
para enganá-las. O erro do palestrante Mágico
é criar uma apresentação com muitos recursos
cênicos e pouco conteúdo.

Ideia
Transformadora

Perigo: ser uma fraude diante do seu público.

Palestrante
Inspirador

Plateia
Boquiaberta

A cartola e o coelho
O palestrante e sua ideia.

Palestrante Mágico

8

38

39

9
Palestrante
PRES
TATIVO
“Espero que minhas palavras te ajudem”

Quem Eu Sou?
Eu sou a corrida para socorrer o vizinho
Eu sou o bolo para o colega que não almoçou
Eu sou o presente para a criança fora de hora
Eu sou a mão no ombro
Eu sou o chocolate quente para a amiga

Eu sou o abraço para um estranho
Eu sou a filha para mãe e a mãe para a filha
Eu sou todo ouvidos para todos e um
coração sempre acolhedor
Eu sou o Prestativo.
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O Palco para o Prestativo

Exemplos:

O arquétipo do Prestativo não tem muita consciência
do palco. O seu foco é o bem-estar do outro.

Palestra sobre apresentações:

O Prestativo faz o que for preciso para ajudar
alguém, até mesmo subir no palco. Eu gosto de
personificá-lo na mãe. Uma mãe canta, dança e
representa, mesmo que odeie isso tudo, só para
ver seu filho melhor. Assim funciona o pensamento
do Prestativo.
Para permanecer no palco, sua fala deve confortar
e esclarecer questões da sua audiência. Se o
palestrante Prestativo perceber que sua plateia
está ficando tensa ou confusa, ele perde o vigor
de continuar sua apresentação. Por isso, indico
para este arquétipo a interação com a plateia
durante a apresentação.
O reconhecimento ao final da palestra é
superimportante para o Prestativo que se dou
para seus espectadores. O aplauso é o carinho da
plateia para a doação do Prestativo. Ele pode se
emocionar com este momento.
Ficar à disposição ao final da apresentação é uma
ótima maneira de potencializar sua força arquetípica.

O Medo de Falar do Prestativo

capítulo 9

O medo do Prestativo é da sua fala ser inútil ou
egoísta. Sua ideia centralizada nos seus desejos
pessoais não o torna seguro para a exposição. Sua
mensagem deve ser focada na solução para seu
público. Uma forma deste arquétipo ganhar maior
segurança é focar no poder curativo e confortante
das suas palavras, e não na sua habilidade de
falar em público. “Fazer o atendimento” durante
sua apresentação é a forma de criar utilidade na
sua fala.

Como Potencializar o
Palestrante Prestativo
Sua mensagem tem relação com: compaixão,
generosidade e proteção.

“Saiba como atender
bem com sua fala”;
Palestra sobre vendas:

“Vendas generosas”;
Palestra sobre liderança:

“O líder amigo”.

Seu roteiro tem fortes momentos de interação com o
público para responder dúvidas, resolver problemas
ou acalmar a plateia. Este arquétipo não precisa
deixar a interação para o final da sua apresentação.
Podemos pensar em momentos de interação com
atendimentos antes, durante e depois da palestra.
Uma dica: perguntas diretas amedrontam o público
e poucas pessoas interagem. Uma forma desta
participação é perguntar quem gostaria ou ainda
combinar antecipadamente. Outra maneira de
responder perguntas durante a apresentação é
primeiro pedir para que eles conversem em grupo e
num segundo momento ouvir as dúvidas geradas no
grupo. Assim eles ficam mais à vontade para interagir.
Seu ponto forte da expressão é a postura de
disponibilidade, sentado numa cadeira ou as mãos
estendidas em gestuais convidativos. Não significa
que ele deve ficar sentado o tempo todo da sua
apresentação, mas, em momentos importantes,
ele pode ficar na mesma altura que sua audiência.
Seu figurino é confortável em cores sóbrias em
tons claros ou com estampas pouco chamativas.
Sua roupa deve ser prática. As mangas curtas
ou arregaçadas expressam sua disposição em
ajudar. Os tecidos exigem poucos cuidados e não
amassam com facilidade. Sapatos confortáveis
deixam o Prestativo sempre pronto para ação.
Xales para os dias de frio são ótimos para ele
oferecer para quem estiver ao lado.
Seu cenário pode conter uma cadeira e objetos que
transmitam um lugar calmo e aconchegante. A luz
pode ser mais quente e as músicas, mais tranquilas.
Seu recurso audiovisual é feito para as interações
no momento de responder as dúvidas da plateia.
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Tríade Arquetípica do
Palco Prestativo

Um flipchart ou uma tecnologia de interação pode
potencializar este arquétipo. O material antes ou após
a apresentação também reforça seu lado Prestativo.

Ideia
Generosa

A Fraqueza do Palestrante
Prestativo
Uma apresentação ruim seria uma fala centrada
em si e sem atendimento ao cliente. Outro ponto
que desagradaria o arquétipo Prestativo é a
hostilidade da plateia ou a falta de reconhecimento.
Uma dica para evitar a hostilidade é fazer um bom
pre-frame. Antes de começar sua palestra, faça
todos os acordos com seus espectadores do que
será importante para o momento ser proveitoso.

Palestrante
com Compaixão

Plateia
Acolhida

Perigo: não ser reconhecido.

Ela tira de si
Passa para o outro
E ainda assim
Ela fica com mais.

Palestrante Prestativo

9
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10
Palestrante
EXPLO
RADOR

“Falar para vários mundos e levar o mundo para todos”

Quem Eu Sou?
Eu sou a mala ou a mochila pronta
Eu sou a bússola no coração
Eu sou o avião, o carro, o trem ou o cavalo
Eu sou a estrada
Eu sou o céu
Eu sou a distância mais próxima

Eu sou a viagem mais longa
Eu sou o vento no rosto
Eu sou um jantar de comida mexicana,
brasileira e japonesa
Eu sou o guia do mundo no mundo todo
Eu sou o Explorador.
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O Palco para o Explorador

Exemplos:

Você já encontrou um amigo viajante que acabou de
fazer uma viagem e já está pensando na próxima?
Este é o nosso palestrante Explorador. Um palestrante
do mundo que provavelmente vai viajar por aí
ministrando suas palestras em diversas línguas. Seu
palco pode ser o pico de uma montanha ou um voo
para o Japão. Sua audiência é toda pessoa que ele
não conhece. Um Explorador quer ver pessoas com
rostos de culturas diferentes sentadas à sua volta.

Palestra sobre apresentações:

Seu palco não tem limites e sua fala também não. Ele
quer alcançar o mundo com suas ideias e irá trazer a
ideia de muitos para seu palco. Seu palco não precisa
ser limitado porque ele não gosta de barreiras e será
o primeiro a fazer a palestra em determinado lugar
por causa de seu pioneirismo. Você já ligou para
um Explorador e ele não atendeu. Talvez ele não
quisesse dizer onde estava porque precisa sentir-se
livre e independente. Não coloque um tapete para o
palco de uma palestrante Explorador, seu palco será
muito maior que o tapete.
Ele é um Explorador do seu próprio palco,
movimentando-se com frequência. Ele é livre no
seu pensamento, nas suas palavras e nas suas
interações. Você já recebeu um andarilho na sua
casa? Quando você acorda, ele já saiu e deixou um
bilhete: “Fui conhecer a cidade”. Assim é o palestrante
Explorador. Ele não se contenta com o palco ou o
tema pelo olhar dos outros. Ele quer encontrar o seu
palco e a sua autenticidade em apresentações.

capítulo 10

O Medo de Falar do Explorador
O medo do Explorador no palco é sentir-se
preso a algo ou ser tedioso na sua abordagem.
Imagine colocar o Explorador numa bancada com
microfone de mesa e dizer para ele seguir um script.
Sua vontade será de sair correndo, se assim não o
fizer. Ele não pode ter a sensação de estar numa
redoma, porque assim como o touro bravo, ele
quer sua liberdade para pensar, falar e conversar.
Ele adora a ideia que tudo no palco não passa de
uma oportunidade para conhecer novas pessoas de
culturas diferentes e para dividir suas experiências.

Como Potencializar o
Palestrante Explorador
Sua mensagem principal tem relação com a
liberdade, autenticidade e autonomia.

“Encontre sua
autenticidade no palco”;
Palestra sobre vendas:

“Minhas experiências
pelo mundo como
um vendedor”;
Palestra sobre liderança:

“Descubra sua liderança”.

Seu roteiro contemplará suas experiências pelo
mundo nas diferentes culturas, em diferentes
lugares e com diferentes professores. Seus
professores estão espalhados pela jornada. Meu
conselho para o Explorador: registre suas viagens
com fotos e diários para ter sempre um bom
material para suas apresentações. Você, Explorador,
tem talento especial para montar um manual
dentro da sua área. O Explorador pode criar este
manual, apontando as vantagens e desvantagens
de cada ideia, projeto, técnica ou produto. Suas
histórias são histórias pessoais de suas aventuras.
Para este arquétipo, não funcionam muito as
histórias de contos ou lendas. Ele também pode
dividir histórias que ouviu pessoalmente.
Seu ponto forte é a movimentação no palco, sem
ser coreografada para ele não perder sua liberdade.
Será mais improvisado do que ensaiado. O
Explorador não gosta de ensaios técnicos porque
acredita que assim ele perderá sua autenticidade.
Um cuidado importante é verificar todos os
lugares seguros e visíveis para seu público antes
de começar uma apresentação.
Seu figurino é no estilo esporte e natural com
peças informais e causais. Não abre mão do
conforto. As cores são neutras, lisas ou estampas
discretas. Tons terrosos e verdes. Este arquétipo
gosta de comprar roupas de países diferentes, de
culturas distintas, enquanto está viajando.
Seu cenário é aberto e amplo. As cadeiras podem
estar posicionadas de uma forma que possibilite
o andar do palestrante entre o público.
Seu recurso audiovisual é baseado em fotos e ele
não deve imprimir seu material (hangout) para a
plateia seguir durante sua apresentação, para não
tirar sua liberdade de improviso.
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A Fraqueza do Palestrante
Explorador

Tríade Arquetípica do
Palco Explorador

O palestrante Explorador pode ficar alienado e
superficial na sua fala. Como ele conhece muitas
técnicas e muitas coisas interessantes, corre o risco de
não ter propriedade da sua fala. Se o público também
não participar e expressar certo tédio, o Explorador
sente-se impotente e fraco como comunicador.
Uma sombra perigosa para o Explorador é ter um
roteiro escrito (palavra por palavra) para decorar.
Este arquétipo não funciona bem dentro de muros
de papel. Deixe os pensamentos te levarem para sua
aventura verborrágica.

Ideia
Autêntica

Palestrante
Livre

Plateia
Entusiasmada

Perigo: pessoas podem questionar sua autoridade
no assunto. Ressalte o agrupamento de experiências
para a convergência da sua ideia.

Sou daqui e já vou ali
Volto com experiências para contar
Conto aqui e acolá.
Não erga muros à minha volta
Eu torno o muro uma montanha e escalo.
Pode contar tudo para mim.
Não vou guardar segredo
Palavras são livres e não devem ser
aprisionadas em nossos medos.
Deixe a palavra se aventurar por aí.
Deixe ela mudar de língua, de sotaque
Quem sabe ela volta para nos trazer uma
nova aventura e se não voltar, a deixe ir.

Palestrante Explorador

10
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11
Palestrante
BOBO
DA CORTE
“Eu perco o público, mas não perco a piada”

Quem Eu Sou?
Eu sou o que não morre diante do rei
Eu sou a gargalhada para deixar o
ambiente leve
Eu sou o olhar alegre nos momentos
mais difíceis

Eu sou o show de humor em casa,
no trabalho ou com os amigos
Eu sou graça de graça
Eu sou a brincadeira dentro e fora de hora
porque qualquer hora é hora de bom humor
Eu sou o Bobo da Corte.
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O Palco para o Bobo da Corte

Exemplos:

O arquétipo do Bobo da Corte faz o seu show
em qualquer lugar onde ele estiver. Não há a
necessidade do palco clássico. Você se lembra
da sua sala de aula? Qualquer uma: da infância,
juventude ou da última sala. Na sua sala tinha
um Bobo da Corte? Se ele existiu, provavelmente
neste momento você sorriu e lembrou de como
ele, mesmo sentado, fazia as brincadeiras. O
Bobo da Corte não precisa ser foco para divertir
as pessoas, ele torna-se foco a hora que quiser.
Eu costumo dizer que o bom humor é mais forte
que ele. O arquétipo Bobo da Corte entende que o
palco é onde ele está.

Palestra sobre vendas:

O Medo de Falar em Público
do Bobo da Corte
O arquétipo Bobo da Corte tem medo de ser chato,
maçante ou “sem graça” para seus espectadores.
Infelizmente muitas vezes este arquétipo não
sabe como pode ecoar sua força sem perder a
credibilidade e acaba fazendo uma apresentação
que não tem sua cara. Uma maneira de combater
o seu medo é inserir dentro da sua fala momentos
descontraídos e engraçados que estejam
conectados com sua mensagem. Desta forma,
sua apresentação tem o bom humor e conteúdo.
Devemos lembrar que uma palestra, reunião ou
treinamento não é um show de stand-up.

“Piadas para vender”;
Palestra sobre liderança:

“Liderança presente
e leve”.

O roteiro tem interações engraçadas, histórias
bem-humoradas ou comentários divertidos.
Este arquétipo improvisa muito bem com seu
bom humor. Qualquer coisa ruim que acontecer
durante sua palestra pode tornar-se piada. Uma
habilidade que este arquétipo tem é saber rir de
si. Nada pode destruir sua desenvoltura, nem
mesmo a piada sem graça.
O ponto forte dele é a postura descontraída. A
maneira como ele anda, senta e se movimenta é
bem solta como a imagem clássica que temos do
Bobo da Corte.
O figurino tem cores vibrantes com um estilo
irreverente e autêntico. Com sua roupa ele
expressa alegria nas cores e irreverência no seu
estilo ou com os acessórios.
O cenário pode ser alegre como um circo, cheio
de cores fortes e primárias.

Como Potencializar o
Palestrante Bobo da Corte
Sua mensagem tem relação com alegria, diversão
e presença.

Exemplos:

capítulo 11

Palestra sobre apresentações:

“Divirta-se no palco
das apresentações
corporativas”;

O recurso audiovisual deve deixar o arquétipo
Bobo da Corte livre para improvisar. Ele não
precisa de muito apoio, apenas um microfone que
valorize sua fala e o show.
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A Fraqueza do Palestrante
Bobo da Corte

Tríade Arquetípica do
Palco Bobo da Corte

Dizem que podemos dizer qualquer coisa com
bom humor. Será? A graça fora de hora pode
machucar alguém ou ser inconveniente. Piadas no
começo da palestra ou que ridicularizam o público
não funcionam. O Bobo da Corte deve fazer graça
com ele ou com as questões da vida pessoal e
profissional. Ele não deve apontar a graça para os
outros porque poderá ser cruel.

Ideia
Divertida

Perigo: ser infeliz na piada.

11

A coisa mais séria é engraçada
E a coisa mais engraçada é séria
Seriedade e graça então ligadas
Uma vida sem graça não é feliz
Uma vida sem seriedade é infeliz.

Plateia
Alegre

Palestrante Bobo da Corte

Palestrante
Presente
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12
Palestrante
AMANTE
“Gosto de plateia cheia”

Quem Eu Sou?
Eu sou o toque no ombro de um
desconhecido
Eu sou o sorriso encantador
Eu sou o olhar penetrante
Eu sou a cobra que hipnotiza

Eu sou o copo com absinto
Eu sou a conversa noite adentro
Eu sou o batom vermelho
Eu sou o convite para uma festa.
Eu sou a própria festa
Eu sou o Amante.
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O Palco para o Amante

Exemplos:

O arquétipo do Amante desde criança gosta
do palco. Este arquétipo já deu seus primeiros
passos em apresentações antes mesmo de falar.
O Amante vê no palco um lugar para mostrar sua
beleza e sua habilidade de sedução. E ele será
muito bom nisso naturalmente.

Palestra sobre apresentações:

Só não imagine que o arquétipo Amante subirá
no palco de improviso. O Amante arruma-se
para ser admirado. A escolha da roupa é tão
importante para este arquétipo como a escolha
de suas palavras. Antes de ligar uma câmera
para um Amante, pergunte se ele está pronto.
Provavelmente você o verá ajeitando-se em frente
ao espelho com muito esmero.

Palestra sobre liderança:

Luzes foram feitas para o arquétipo do Amante. E
mesmo que não se tenha um palco adequado, não
terá um problema algum para este palestrante.
Ele irradia sua luz para todos.

O Medo de Falar do Amante
O Amante tem pouco medo de falar em público.
Seu receio é de a palestra não ter público.
Uma apresentação com poucas pessoas pode
amedrontar o Amante, por achar-se desinteressante.
Para combater este medo é importante para o
palestrante ter um grande número de convidados
e a confirmação antes dos participantes.

Como Potencializar o
Palestrante Amante
Sua mensagem tem relação
relacionamento e paixão.

“Paixão pela fala”;
Palestra sobre vendas:

“A intimidade da venda”;
“O líder amado”.

O roteiro possui muitas interações com a plateia.
Se o palestrante Amante puder, ele vai tocar o
seu público literalmente. Descer do palco e ir até
um ouvinte é extremamente sedutor e charmoso
na sua condução. As interações devem sempre
respeitar os ouvintes que não querem se expor
diante de todos. A melhor maneira é caminhar pelo
público e interagir com pessoas que expressam
sinais de vontade para participar.
O figurino é no estilo sensual com cores vibrantes.
Também é importante para este arquétipo
“mostrar pele” sem ficar vulgar. Ele deve escolher
muito bem sua roupa para potencializar seu
charme. Um cuidado especial com a maquiagem
pode valorizar sua beleza.
O recurso audiovisual não pode roubar a cena e
ser mais importante que o palestrante Amante.
O palestrante deve tomar todo o palco para si e
deixar qualquer recurso como figurante.
Seu cenário deve ter uma linda cadeira para que
ela possa sentar, às vezes, durante sua palestra.

com

prazer,

capítulo 12

A Fraqueza do Palestrante Amante
O palestrante Amante pode ser ciumento em relação
a outros palestrantes e diminuí-los em alguns
comentários infelizes, principalmente no momento
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Tríade Arquetípica do
Palco Amante

de perguntas da plateia. Este arquétipo pode pensar:
“Por que ele tem interesse em outro palestrante?”.
O Amante também deve ter cuidado para não ser
vulgar com sua vestimenta ou na sua interação. Ser
atraente é muito diferente de ser inconveniente.

Ideia
Apaixonante

Perigo: ser vulgar ou ciumento.

Palestrante
Charmoso

Plateia
Seduzida

Não sei se ouvi tudo
Não sei se vi tudo
Só senti seu toque
E agora eu quero mais.

Palestrante Amante

12
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Teoria da
QUEBRA
Segundo Henri Bergson, no livro “O Riso”, rimos
do desvio que se apresenta como simples fato.
Por exemplo: uma pessoa que tropeça na rua ou,
como gosto de dizer, “quebra”.
Todos os arquétipos são lindos e potentes. O
problema é quando somos somente um arquétipo o
tempo todo, principalmente durante uma palestra.
Saindo do mundo das apresentações, também não
gostamos de pessoas que só ecoam um arquétipo.
Conviver com uma pessoa somente Inocente tornase chato e previsível. A previsibilidade de alguém
torna essa pessoa desinteressante, assim como
uma palestrante durante sua exposição.
Como poderemos ter graça e sermos risíveis ou
interessantes? Simples: fazendo a quebra nos
arquétipos.
Nós temos todos os arquétipos dentro de nós,
mas alguns em maior ou menor grau. O ideal é
pegarmos os dois com maior grau e trazermos
para sua apresentação.
Exemplo: vamos supor que uma pessoa tem
dois arquétipos fortes: Inocente e Criativo. Essa
pessoa, quando montar sua palestra, pode, em
determinado momento, trazer sua Inocente
com expressões faciais e dinâmicas e em outro
momento da palestra trazer sua Criativa com um
novo teste e sua forma cênica de apresentá-lo.

capítulo 13

Algumas pessoas me perguntam se podem trazer
mais de dois arquétipos durante a palestra e eu
acredito que pode ficar confuso e sem identidade.
A minha teoria da quebra é muito simples: não seja
linear na sua apresentação. Estude seus arquétipos
e veja como potencializar dois arquétipos durante
sua palestra. É desta forma que eu vejo uma
apresentação com carisma, graça e, principalmente,
autenticidade. Neste e-book eu exemplifiquei cada
arquétipo, mas você pode pensar de uma forma
diferente de como ecoar seus arquétipos na sua
apresentação. Vamos esquecer as regras de como
devemos fazer uma apresentação e sermos nós
mesmos de uma forma carismática.

Palestra linear

Palestra Inocente
Palestras com a Teoria da Quebra

Palestra
Inocente

Palestra
Inocente

Palestra
Criativa

Palestra
Criativa

Palestra
Inocente

Palestra
Criativa

Não existe uma fórmula de quando e nem de
quanto ecoar de cada arquétipo, você pode
escolher sua fórmula. E cada palestra você pode
ecoar numa quantidade e em um momento
diferente seus dois arquétipos fortes.
Outra dúvida que as pessoas têm é em relação ao
tema. Um tema sugere um palestrante. Eu costumo
dizer que naturalmente os arquétipos procuram
temas que têm relação com seu arquétipo forte, mas
isso não significa que será sempre assim. Não fique
preso ao tema. Traduza seu tema para o olhar do
seu arquétipo como se ele fosse um diretor na sua
palestra. Cada arquétipo é um diretor, só não deixe
que apenas um diretor trabalhe na sua palestra.
Contrate dois diretores e tudo ficará incrível.
Fazendo uma ponte com o storytelling. O que todo
bom storytelling tem? Conflito. O conflito gera
interesse. O que eu proponho na teoria da quebra
é criar um conflito durante sua palestra com dois
arquétipos em colisão e, assim, vamos gerar
interesse na sua palestra.
Quebre seus arquétipos e potencialize sua palestra
respeitando sua autenticidade e que o mundo de
palestras se torne um lugar melhor para você. Este
é o desejo de uma Inocente Criativa que aprendeu
a ver a beleza em todos os arquétipos.
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Beleza nas
Palestras
Um Cara Comum acorda e diz:
preciso começar a preparar minha palestra
O Sábio consulta alguns livros antes
A Criativa tem muitas ideias para o roteiro
O Governante contrata a melhor especialista
em storytelling
O Fora da Lei não quer ensaiar
A Amante compra uma linda roupa para
o dia de estreia
O Explorador convida pessoas de todos os lugares
para assistir
A Heroína respira fundo na coxia

O Bobo da Corte deixa a palestra superengraçada
O Mágico termina com uma demonstração que deixa a
plateia boquiaberta
E quando termina a Inocente pensa: já acabou?
Quero mais.

capítulo 14

A Prestativa fica feliz em poder ajudar tantas pessoas
que estão ali

