
O ADVOGADO E A ORATÓRIA 
    
Hoje, mais do que nunca, o advogado deve estar atento ao uso da palavra como 
Marketing Pessoal, visto que a expectativa das pessoas é a de que o profissional do 
direito seja um exímio esgrimista da palavra. É preciso considerar esta expectativa, por 
quanto está incutida no inconsciente coletivo da sociedade a idéia de que “ser advogado 
é saber falar”.  E, quando essa expectativa não é atendida, a imagem do profissional fica 
comprometida. Como é do domínio público, a máxima de que a primeira impressão é a 
que fica, uma manifestação oral mal sucedida repercutirá negativamente na vida do 
profissional. Deve haver preocupação, também, com a segunda, terceira, quarta... 
impressões, já que o advogado é um ser exposto e analisado constantemente, dentro e 
fora das lides forenses, pela sociedade, pelos clientes, pelos colegas, parte contrária, 
serventuários, promotores, juízes, etc.  
 
É óbvio que o operador do direito não deve ser inibido, mas, também, não é aconselhável 
comunicar-se exageradamente ou proceder de forma artificial. Evite expressar-se de 
maneira forçada, pois, qualquer manifestação estereotipada nesse sentido poderá 
desmerecer a credibilidade e os conteúdos da mensagem que  se pretende transmitir.  
Para isso alguns ingredientes devem  ser observados: 
 
a- Tenha uma oratória tranqüila, equilibrada e serena. Esmere-se na boa articulação dos 
vocábulos para que eles sejam enunciados por inteiro e com naturalidade. Defeitos nas 
pronuncias enfeiam a mensagem do emissor. Faça o possível para  livrar-se dos vícios, 
tais como: Né? Tá entendendo? Hã... Hum... 
 
b - Evitar gírias e palavras de baixo calão. No caso da utilização constante de termos 
técnicos, somente é cabível quando o operador do direito estiver dirigindo-se a grupos 
específicos que entendam os vocábulos enunciados, pois, se for levar consigo o mesmo 
vocabulário para outras relações interpessoais, tornar-se-á um estrangeiro entre os seus 
patrícios ou um pedante sem desconfiômentro.  
 
c- Todo advogado que pretender aperfeiçoar-se na arte de falar, além do  contacto 
constante  que deve ter com os bons livros, é importante  expressar  as suas idéias com 
segurança, clareza, precisão, naturalidade e harmonia,  sem, contudo, sacrificar o estilo 
solene que deve nortear a linguagem  forense e lembrar sempre que  o  operador do 
direito, mais do que qualquer outro profissional   precisa  estar constantemente atento ao 
uso da palavra, vez que  grande parte do  sucesso profissional está diretamente 
condicionado  à sua  habilidade em manejar  as palavras. 
 
 

OS SOFISTAS 
 
Historicamente, o movimento sofístico originou-se no século V antes de Cristo, na Magna 
Grécia, em Siracusa. Com o advento da ascensão de Péricles, a chegada dos sofistas foi 
inevitável, daí, a oratória recebeu um grande impulso, causando uma palpitante 
efervescência em Atenas. Aqueles esgrimistas da palavra passaram a viajar pelas terras 
de Homero, capitando pupilos e proporcionando debates públicos. Quando adentravam 
em uma localidade, eram saudados com comendas honrosas e calorosos aplausos. 
Pelos seus serviços, recebiam generosos honorários. 
 
Na Grécia daquele tempo o exercício da política era uma das carreiras que mais 
fascinava os cidadãos helênicos. Daí, enxurradas de jovens procuravam os sofistas para 
capacitarem-se através desse poderoso instrumento, no intuito de aprenderem a 
persuadir as massas de acordo com os seus interesses. Para aqueles Mestres da 
Palavra, a senda da verdade não era o seu objetivo. Não tinham pruridos de sua 
habilidade de transformar o preto no branco, o pior no melhor.  
 
A principal acusação que se podia demonstrar contra os sofistas era a de que eles 
preparavam os jovens cidadãos a defender, com igual sabedoria, os seus pontos de 



vistas. Naquela defesa, os argumentos tanto poderiam ser igualmente autênticos quanto 
inverídicos. 
 
Graças a Platão, eles são bastante conhecidos até os nossos dias, sendo mal vistos e 
interpretados por muitos, através de uma ótica preconceituosa e pejorativa. 
 
Para os sofistas, o orador é um encantador que penetra na engenharia neural do 
persuadendo, determinando sutilmente a atividade que ele quer deixar implantada, afim 
de que o receptor venha agir conforme a mensagem do emissor. Rendido pela sedução 
mágica das palavras chaves, o interlocutor perde, momentaneamente, a faculdade de 
julgar e escolher e passa a agir de acordo com os interesses do persuasor. Para Górgias, 
Protágoras de Abdera e outros tantos sofistas, o homem é a medida de todas as coisas. 
 
 

A ARTE DE FALAR E CONVENCER 
 
O velho provérbio diz: “O poeta nasce, o orador se faz”. Portanto,  o curso de oratória é 
destinado a todas as pessoas que queiram aprender as técnicas de falar em público, de 
forma ordenada, utilizando-se de recursos da eloqüência, dominando as técnicas de 
persuasão, as quais o transformarão em um encantador de pessoas, fazendo com que o 
persuadendo se renda pela magia de suas palavras e passe a agir de acordo com SEUS 
interesses. 
 
Em todas as áreas do atual mercado de trabalho, o uso adequado da expressão oral         
é imprescindível, em razão da forte e irreversível concorrência do mundo moderno. O uso 
da palavra deixou de ser um privilégio de poucos. Hoje, os empresários, executivos, 
técnicos e profissionais liberais necessitam de uma boa comunicação verbal. Perante tais 
circunstâncias, capacidade e competência, dependem, entre outras coisas, da maneira 
como o indivíduo se comporta diante de grandes e ou pequenos públicos. O domínio da 
palavra e, conseqüentemente, da arte de persuadir torna-se elemento essencial no dia-a-
dia de todo e qualquer bom profissional. 
 
Uma oratória bem articulada representa um instrumento de ascensão para todas as 
classes e esse curso tem por objetivo formar, aperfeiçoar e atualizar talentos na nobre 
arte de Falar em Público e convencer pessoas, aumentando, com isso, o seu padrão de 
excelência profissional e pessoal, sendo o diferencial perante os demais. Em um mundo 
globalizado e de decisões rápidas, a confiança e a determinação são ingredientes 
indispensáveis para o sucesso. Ao usar a palavra publicamente, você experimentará o 
caráter mágico que fascina multidões. 
 
Esse Curso destina-se àqueles que pretendem esmerar-se na nobre arte de levantar, 
falar e vencer. E, como já é do domínio público a máxima de que se expressar bem é um 
indispensável diferencial perante aquele que almeja sucesso, você não pode ficar sem se 
capacitar nessa seara. 
 
Hoje, mais do que nunca, o profissional deve estar atento ao uso da palavra como 
Marketing Pessoal, considerando que a expectativa das pessoas é a de que o indivíduo, 
especialmente aquele que atua nas relações interpessoais, seja um exímio esgrimista da 
oralidade. É preciso considerar esta expectativa que está incutida no inconsciente 
coletivo da sociedade, assim como a idéia de que, saber falar, é sinal expresso de 
competência. Quando essa expectativa não é atendida, a imagem do profissional fica 
comprometida. 
 
 
___________________________ 
Pedro Barroso , Professor de Oratória e Persuasão 
ESAD (Escola Superior de Advocacia) OAB/BA 


