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RESUMO 

Neste artigo serão analisadas, tanto por meio de referências bibliográficas como por observação 
direta, as principais características das apresentações TED Talks de maior sucesso na conferência 
internacional Tecnologia, Educação e Design – TED. Além dos fatores em comum, este artigo 
pretende mostrar como que diferentes conceitos e recursos de Programação Neurolinguística – PNL 
podem ser identificados nestas TED Talks. 
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ABSTRACT  

In this article, the main characteristics of the most successful TED Talks presentations will be 
analyzed, both by bibliographic references and by direct observation, in the international conference 
Technology, Education and Design – TED. In addition to the common factors, this article intends to 
show how different concepts and resources of Neurolinguistic Programming – NLP can be identified in 
these TED Talks. 
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INTRODUÇÃO 

 

O TED, cuja sigla significa Tecnologia, Educação e Design, é uma conferência 

internacionalmente renomada que disponibiliza gratuitamente suas melhores 

apresentações via internet. Na última década a repercussão e o alcance de suas 

apresentações, que englobam assuntos das áreas das artes, design, negócios, 

educação, saúde, ciência, tecnologia e problemas digitais, têm transformado a visão 

de mundo das pessoas. Essa transformação e imensa disseminação de informações 

têm sido motivadas não apenas pelo formato inovador do TED e pela relevância dos 

assuntos abordados, mas também pela habilidade de grandes palestrantes que se 

apresentam no TED (GALLO, 2014). A análise das características das 

apresentações de maior sucesso no TED, bem como das técnicas de comunicação 

utilizadas pelos seus apresentadores constituem o escopo deste trabalho. Para tal, o 

presente autor viu e estudou um grande conjunto de apresentações originais TED, e 

usou como referências bibliográficas específicas sobre o TED as seguintes obras: 

TED: falar, convencer, emocionar: como se apresentar para grandes plateias, de 

Carmine Gallo, que é um coach de comunicação, palestrante e ex-correspondente e 

âncora da CNN e CBS (GALLO, 2014); e TED Talks: o guia oficial do TED para falar 

em público, de Chris Anderson, que é jornalista, presidente e curador-chefe do TED 

(ANDERSON, 2016). Ao longo do texto são utilizados como sinônimos os termos 

apresentação(ões) ou palestra(s) TED, bem como apresentador(es), palestrante(s) 

ou orador(es). 

Entre os meses de setembro a novembro de 2016 foram vistas e 

estudadas 100 apresentações do TED. Estas apresentações foram postadas no sítio 

oficial do TED (<http://www.ted.com/>) entre 2006 a 2016 e são referentes a 85 

palestrantes diferentes (72 palestrantes com uma apresentação cada, 11 com duas 

apresentações, e dois com três apresentações cada). O conjunto de palestras de 

objeto de estudo, cuja duração varia de seis a 18 minutos (a maioria tem ao redor de 

18 minutos, que é o formato básico do TED) foi escolhido em função de terem sido 

mencionadas nas duas referências bibliográficas citadas acima, ou por serem 

palestras de grande repercussão no sítio oficial (vistas mais de um milhão de vezes). 
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Os palestrantes são de uma grande variedade de áreas de atuação, e 

entre elas pode-se citar: atletas; políticos; artistas diversos; musicista; psicólogos; 

escritores; explorador do ártico; empreendedores; filantropo; pesquisadores de áreas 

diferentes; advogado de interesses públicos; modelo; video maker; economista 

comportamental; analista de carreira; historiador; recordista esportivo; cientista 

cognitivo; autores; jornalistas; designers; médico; anestesiologista; ativistas; 

cientistas diversos; educadores; fotógrafos; meditadores; inventores; marqueteiros; 

empresários; oceanógrafo; especialistas em liderança; neurocientistas etc. A relação 

dos palestrantes e dos respectivos temas de apresentação a ano de postagem no 

sítio do TED consta no Apêndice 1. Da mesma forma, há uma enorme gama de 

assuntos tratados pelas apresentações, como, por exemplo: deficiências físicas e 

sua imagem social; experiências e casos de superação de adversidades e/ou 

situações extremas; histórias pessoais de fracasso e sucesso; aquecimento global; 

problemas sociais e ambientais; artes plásticas diversas; comunicação verbal e não 

verbal; oratória e apresentações; meditação; processos cognitivos, de escolhas e 

decisões; educação e escolas; saúde mental, física e espiritual; injustiças sociais; 

essência e aparência; economia comportamental; estatísticas socioeconômicas; 

conceitos de felicidades; caridade; motivação pessoal e coletiva; criatividade; 

história; empoderamento pessoal; alimentação; tecnologia, inovações e invenções; 

internet; política; programação mental; hábitos; estresse; carreiras; fotografias; 

psicologia; liderança; trabalho em equipe; economia; exposição pública; gênero; 

neurociência; introversão etc. 

Dentre as duas referências bibliográficas específicas sobre o TED, a obra 

de Gallo (GALLO, 2014), tendo em vista a sua grande abrangência, forma o 

esqueleto do trabalho, enquanto que a de Anderson (ANDERSON, 2016) é utilizada 

de forma complementar. A escolha da obra de Gallo como esqueleto do presente 

trabalho ocorreu após o estudo do conjunto de 100 palestras pelo autor, quando se 

pode verificar a existência e a adequação dos elementos da estrutura proposta por 

Gallo nas grandes palestras do TED. Assim como a de Gallo, a obra de Anderson 

também é bastante abrangente, porém, como o Anderson é presidente e curador-

chefe do TED, optou-se por usar a primeira para formar a estrutura do presente 

estudo. Assim, essa escolha promove um equilíbrio entre as análises vistas de fora 
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(Gallo e presente autor) e aas informações valiosas de quem está por dentro da 

realização das apresentações TED (Anderson). Concomitantemente, as ferramentas 

de Programação Neurolinguística – PNL identificadas pelo autor, seja nas obras de 

Gallo, Anderson, ou mesmo na observação do conjunto de palestras que serviu de 

amostragem para o presente estudo, são apresentadas e identificadas no decorrer o 

trabalho. 

 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Ao analisar mais de 500 apresentações do TED (mais de 150 horas) e conversar 

diretamente com palestrantes de grande sucesso, neurocientistas, psicólogos e 

experts em comunicação, Gallo descobriu que as apresentações mais populares do 

TED têm três características básicas em comum (GALLO, 2014): 1) são 

emocionantes (tocam o coração e literalmente entram na cabeça do expectador); 2) 

são originais (ensinam algo novo, sendo que, segundo neurocientistas a novidade é 

a forma mais eficaz de segurar a atenção dos ouvintes); e 3) são memoráveis 

(mostram o conteúdo de uma forma que os expectadores não esquecem mais). 

Cada uma destas características básicas possui três componentes essenciais, a 

saber: mestre interior, storytelling, e conversa com a plateia (apresentações 

emocionantes); aprendizagem de algo novo, momentos surpreendentes, e leveza 

(apresentações originais); e tempo adequado, experiências multissensoriais, e 

autenticidade (apresentações memoráveis). Em suma, o que Gallo descobriu – e o 

que o presente autor corroborou ao analisar o conjunto de apresentações TED 

listadas no Apêndice 1 – foi que as apresentações de maior sucesso no TED são 

aquelas que possuem uma mistura dos componentes citados acima. Não se trata de 

uma fórmula fechada, seguida estritamente de maneira igual por todos os 

palestrantes: os grandes palestrantes do TED fazem uso – em intensidades 

variáveis – de vários destes componentes, e no final, todos, sem exceção, 

apresentaram palestras emocionantes, originais e memoráveis. 

A seguir é apresentada uma descrição de cada um dos nove 

componentes essenciais das apresentações TED de maior sucesso, e 
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conjuntamente, são feitas complementações com conceitos de PNL, da obra de 

Anderson, ou de outros autores, sendo todos devidamente referenciados. 

 

1 – Mestre interior (Liberte seu mestre interior) 

O seu mestre interior, de acordo com Gallo, está relacionado com a sua paixão, com 

o que o motiva, com o que faz o seu coração bater mais forte. Descubra, libere seu 

mestre interior, e então, descubra e qual a conexão mais forte da sua paixão com o 

tema da sua apresentação e faça esse link. 

Estudos científicos demonstram que a paixão é literalmente contagiante: 

pessoas inspiradas inspiram; é assim simples e direto. A paixão que um orador 

demonstra pelo tema da sua apresentação afeta direta e positivamente a sua 

presença comunicativa. Palestrantes motivados e inspirados são sempre mais 

interessantes do que aqueles entediados e passivos. Os oradores mais populares do 

TED e os comunicadores mais fascinantes de áreas diversas têm um elemento em 

comum: uma paixão que eles se sentem impulsionados a compartilhar com os 

outros. Além disso, palestrantes de excelência têm carisma, e o carisma está 

diretamente relacionado com o nível de paixão do palestrante com o tema 

apresentado (GALLO, 2014). A paixão é um aspecto essencial da autoidentidade de 

uma pessoa; ela a define, e uma pessoa não pode separar sua paixão de quem ela 

realmente é. Quando essa paixão é mostrada numa apresentação o público 

automaticamente percebe a autenticidade e força do palestrante, da sua paixão 

(GALLO, 2014). Anderson também destaca a importância da paixão, do orador 

descobri-la e usá-la de forma autêntica, de expressar o seu verdadeiro eu. E quando 

isso acontece, o público sintoniza-se com o orador, capta sua essência, sua 

inteligência, e compartilha sua paixão. Isso é tão forte que o conselho número um 

que a equipe do TED dá aos oradores no dia da apresentação é que façam contato 

visual regularmente com a plateia, e, nas palavras de Anderson: “Demonstre calor 

humano. Demonstre veracidade. Não tente ser outra pessoa. Isso vai fazer com que 

confiem em você, gostem de você e comecem a compartilhar sua paixão” 

(ANDERSON, 2016: 57). E quanto mais sincronizado consigo mesmo o palestrante 

é, com o seu mestre interior, com a sua paixão, maior é a confiança do público, e 

essa paixão é compartilhada com mais intensidade e fluidez. 
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O mestre interior e a paixão podem ser relacionados com dois níveis 

neurológicos da PNL: as crenças e a identidade. Os níveis neurológicos, 

desenvolvidos por Robert Dilts, correspondem aos diferentes níveis de experiência 

de uma pessoa: ambiente (o onde e quando), comportamento (o o quê), capacidade 

(o como), crenças e valores (o por quê), identidade (o quem), e além da identidade 

(conexão) (O’CONNOR, 2014). Todos os níveis neurológicos influenciam o 

desempenho de um palestrante, porém, especificamente no que se refere ao mestre 

interior cabe um foco maior às crenças e valores e à identidade. Crenças e valores 

“são os princípios que guiam ações... dão significado ao que fazemos. Valores são 

por que fazemos o que fazemos. São o que é importante para nós – saúde, riqueza, 

felicidade e amor” (O’CONNOR, 2014: 33). Já identidade é “o seu senso de si 

mesmo, as crenças e os valores essenciais que definem você e sua missão devida” 

(O’CONNOR, 2014: 33). As crenças e valores e a identidade são muito úteis para o 

estabelecimento de objetivos e a determinação de resultados, então, se o objetivo é 

realizar uma apresentação ótima e ser um palestrante de peso, quanto mais o 

palestrante estiver alinhado consigo mesmo,ou seja, quanto mais suas crenças e 

valores e sua identidade estiverem alinhados (o conhecimento interno do que é mais 

importante para si e de quem ele realmente é), mais intensamente seu mestre 

interior, sua paixão será externalizada. E quando isso acontece, maior é sua 

presença comunicativa e mais contagiante sua palestra se tornará. 

 

2 – Storytelling (Domine a arte do storytelling) 

Quando o orador faz uso do storytelling (narrativa, contação de história) ele toca o 

coração e a mente das pessoas e assim se conecta com a plateia em um nível 

pessoal e emocional. Antes de apresentar dados e informações formais, o autor 

recomenda que se conte uma história. A narrativa é uma poderosa ferramenta de 

persuasão, capaz de quebrar resistências, de deixar a plateia à vontade, de atrair 

interesse e de criar um forte vínculo entre as partes (GALLO, 2014). 

Anderson reforça a importância de o palestrante contar histórias, uma vez 

que “... ao escutar uma história, o ouvinte mostre empatia com as experiências 

vividas pelos personagens. Ele se vê imerso em seus pensamentos e emoções. Na 

verdade, sente fisicamente o que os personagens sentem;...” (ANDERSON, 2016: 
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69). Anderson ainda ressalta que há uma forma clássica de uma boa história onde 

“... um protagonista luta por um objetivo, encontra um obstáculo inesperado e disso 

resulta uma crise. O protagonista tenta superar o obstáculo, o que leva a um clímax 

e, por fim, a um desenlace.” (ANDERSON, 2016: 69). De qualquer forma, cabe 

observar que uma história funciona durante uma palestra quando o palestrante sabe 

o porquê de estar contando-a, é assertivo na medida necessária (elimina detalhes 

desnecessários), e quando coloca na história informações que possibilitam aos 

ouvintes imaginar de forma vívida os acontecimentos (ANDERSON, 2016). 

Gallo aponta para um fator muito importante dentro da contação de 

história: a emoção. Para mostrar a relevância deste fator, Gallo remete ao filósofo 

Aristóteles, que acreditava que a persuasão acontecia na presença de três fatores: 

1) etos – credibilidade; 2) logos – lógica e dados; e 3) páthos – o ato de recorrer às 

emoções. A contação de histórias, ou storytelling, enquadra-se justamente no 

páthos, e é um fator preponderante na persuasão (GALLO, 2014). Ainda segundo 

Gallo, os oradores de excelência costumam fazer uso de um de três tipos possíveis 

de histórias: 1) de histórias pessoais, que tenham relação com o tema da 

apresentação; 2) de histórias sobre outras pessoas com as quais o público possa se 

identificar (normalmente alguém que teve um grande aprendizado por meio de uma 

situação difícil, engraçada ou inusitada); e 3) histórias que envolvem o sucesso ou o 

fracasso de produtos ou marcas. A presença de um herói nessas histórias, alguém 

pelo qual as pessoas possam torcer, assim como as qualidades de modéstia, 

autenticidade e isenção de vaidade ao contar histórias, são fatores que 

potencializam o envolvimento e os resultados das histórias (GALLO, 2014). 

A contação de história tem uma relação direta com uma ferramenta muito 

usada na PNL – a metáfora. Esta palavra, que se origina de uma raiz grega que quer 

dizer “levar além”, tem a capacidade de abrir a mente e possibilitar uma gama 

enorme de significados possíveis, e, dentro da PNL, além de abranger figuras de 

linguagem, comparações, símiles e parábolas, a PNL também engloba histórias 

(O’CONNOR, 2014). As metáforas são poderosas aliadas de uma boa comunicação, 

capazes, entre outras coisas, de engajar e emocionar, e o uso delas durante a 

contação de histórias aumenta o poder e o alcance das histórias. Nas palavras de 

O’CONNOR: “As histórias que contamos e como as contamos, a nós mesmos e a 
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outros, afetam profundamente nossas vidas. Elas criam nossa realidade.” 

(O’CONNOR, 2014: 218). 

 

3 – Converse com a plateia 

Ensaiar intensamente e internalizar o conteúdo de uma palestra faz com que o 

orador seja capaz de fazer uma apresentação de forma mais descontraída, como se 

fosse uma conversa com um amigo. Juntamente com outros fatores, esta conversa 

cria uma ligação emocional com o público, o que consequentemente aumenta o 

poder de persuasão do orador. Dois fatores potencializam a qualidade da conversa – 

a preparação da apresentação e a execução verbal (GALLO, 2014). 

A preparação envolve basicamente três partes (GALLO, 2014): 1) pedir 

ajuda para o planejamento da apresentação, já que pessoas de fora veem o assunto 

a ser abordado diferentemente do orador (de forma mais dissociada); 2) coletar 

feedback desde o início, pois isso permite correções e melhoramentos; e 3) ensaiar, 

ensaiar e ensaiar mais. Anderson também destaca a importância de ensaiar, 

praticar, receber feedback, ajustar e aperfeiçoar a palestra. Inclusive, na fase de 

ensaio Anderson sugere que sejam feitas apresentações prévias e, como forma de 

feedback, que algumas perguntas estratégicas sejam feitas posteriormente para este 

público. Algumas perguntas que podem ser feitas com o objetivo de 

aperfeiçoamento são mostradas a seguir (ANDERSON, 2016): 

- Conseguir chamar a atenção logo no começo? 

- Eu fiz contato visual? 

- Minha palestra transmitiu uma ideia nova? 

- As diferentes partes da palestra foram satisfatórias? 

- Eu apresentei exemplos suficientes? 

- O meu tom de voz foi adequado? Pareceu coloquial ou mais como um 

sermão? 

- Eu tive alterações de tons e ritmos? 

- Parecia que eu estava falando naturalmente ou recitando, lendo um 

texto? 

- Se houve momentos de humor estes foram naturais ou parecendo 

forçados ou deslocados? 
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- Usei adequadamente recursos visuais? 

- Apresentei algum tique nervoso ou vício de linguagem? 

Estas perguntas ao público nesta fase de ensaio e prática podem fornecer um 

feedback importantíssimo para o palestrante. Aliás, o feedback, que é um dos pilares 

da PNL e significa “os resultados de suas ações que retornam para influenciar seus 

próximos passos” (GOLFINHO, 2016), é um dos maiores recursos disponíveis para o 

melhoramento de apresentações em público. 

O outro ponto levantado por Gallo, a execução verbal, que é o ato de 

como falar em si, possui quatro elementos: velocidade – o ritmo da sua fala; volume 

– alto ou baixo; tom – inflexão alta ou baixa; e pausas – pausas curtas para enfatizar 

palavras-chave. Estes quatro elementos devem se adequar e ser congruentes com o 

perfil do apresentador, o tema proposto, os diferentes momentos da apresentação e 

com o ambiente da mesma (GALLO, 2014). Anderson também exalta o papel da 

execução verbal, e para ele o ideal é falar de forma coloquial e, de forma 

equilibrada, colocando curiosidade e entusiasmo onde for adequado (ANDERSON, 

2016). Ele faz uma alusão a um encontro entre ex-colegas onde você fala o que tem 

feito nos últimos tempos: de forma autêntica, natural e ao mesmo tempo mais 

entusiasmada quando for o caso. O cuidado com a cadência e a velocidade é outro 

aspecto salientado por Anderson, pois, quando o orador não varia e usa sempre a 

mesma inflexão, sem pausas ou mudanças de ritmo, o efeito sobre o público é 

nocivo: “O efeito biológico disso é hipnótico – simplesmente põe os ouvintes para 

dormir.” (ANDERSON, 2016: 183). A velocidade da voz também influencia o 

resultado de uma apresentação, e para potencializá-los, Anderson sugere que, 

quando o orador for explicar algo complexo ou apresentar conceitos e ideias 

essenciais, ele fale mais devagar e faça pausas; e em momentos mais leves ou 

quando for contar casos, acelere a velocidade da sua voz (ANDERSON, 2016). 

Tanto Gallo como Anderson destacam a importância da linguagem não 

verbal do apresentador. Gallo fala em agregar gestos à execução verbal. Para tal, 

ele recomenda que os gestos sejam usados com moderação, de forma natural e 

condizente com o perfil do orador, e que os gestos mais expansivos sejam usados 

em momentos importantes da apresentação. Gallo ainda sugere que o gestual com 
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as mãos se desenvolva entre a área chamada de “esfera de energia”, ou seja, acima 

do umbigo até a parte superior dos olhos (GALLO, 2014). 

Anderson fala que a maneira mais simples e eficiente de dar uma palestra 

é de pé, de forma a distribuir o peso igualmente nas pernas, com os pés um pouco 

afastados, e usando as mãos e os braços de forma natural para amplificar o que 

está falando. Este autor também destaca a importância da postura e do relaxamento: 

“O essencial é relaxar e deixar que a parte superior do corpo se movimente à 

vontade. Uma boa postura ajuda; evite deixar os ombros caídos. Uma postura aberta 

pode parecer vulnerável... mas essa vulnerabilidade age a seu favor.” (ANDERSON, 

2016: 186). 

As questões de tom de voz, velocidade, postura e gestos a que se 

referem Gallo e Anderson são abordados na PNL por meio dos conceitos de 

linguagem verbal e não verbal (linguagem corporal), onde a comunicação é feita 

tanto por meio de palavras (conteúdo), tom de voz (como se fala) e linguagem 

corporal (o que o corpo fala), e neste processo nas situações presenciais o que mais 

se sobressai é a linguagem corporal. A linguagem corporal, de acordo com 

O’Connor, é “a maneira pelo qual nos comunicamos através de nosso corpo, sem 

sons ou palavras. Por exemplo, através de nossa postura, nossos gestos, 

expressões faciais, aparência e pistas de acesso” (O’CONNOR, 2014: 324). Tendo 

em vista a relevância da linguagem corporal no processo de comunicação, a seguir 

são listadas outras dicas de linguagem corporal para se falar em público (CUDDY, 

2016): 

- Acostume-se a adotar posturas grandiosas durante vários momentos do 

dia, e não só quando estiver apresentando; 

- Imagine mentalmente seu corpo com uma postura mais poderosa e 

expansiva; 

- Mantenha-se ereto; 

- Deixe o peito estufado e os ombros aprumados; 

- Respire profunda e lentamente; 

- Mantenha o queixo levado e nivelado com o devido cuidado para não 

empiná-lo de modo a olhar as pessoas de forma arrogante; 
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- Quando estiver parado tenha os seus pés firmes no chão, sem cruzá-los 

na altura dos tornozelos; 

- Movimente-se de forma equilibrada, com cuidado para não transmitir a 

impressão de nervosismo e irritação. Dê alguns passos e então pare e continue 

falando; 

- Adote gestos abertos; 

- Faça pausas; 

- Relaxe os músculos da garganta de forma que sua voz permaneça com 

um tom natural; 

- Em casos de erros, nervosismo ou contração do corpo, aprume os 

ombros, estique o corpo e se energize. 

Por fim, embora nem Gallo ou Anderson usem especificamente o termo rapport, em 

muitos momentos suas descrições de como conversar com a plateia, de com criar 

conexão e sintonia apresentam características muito próximas do conceito de 

rapport de PNL, ou seja: o estabelecimento de confiança, harmonia e cooperação 

em um relacionamento (GOLFINHO, 2016). Uma conversa com a plateia que 

transcorra de forma respeitosa, harmoniosa, com engajamento e entendimento só é 

possível quando há rapport entre o palestrante e a plateia. 

Este tópico recebeu uma atenção maior em comparação com os outros 

tópicos vistos até aqui porque, basicamente, uma forma de enxergar uma 

apresentação eficiente e eficaz se traduz em uma boa conversa onde o assunto é 

interessante e quem fala se comunica de forma clara, leve e cativante. Ou seja, um 

processo de comunicação simples – mas não simplificado –, onde várias 

ferramentas da PNL podem ser observadas e empregadas. 

 

4 – Aprendizagem de algo novo (Quero aprender algo novo) 

Gallo aponta que os humanos são exploradores naturais e têm uma necessidade 

inesgotável de aprender e de buscar novidades; os humanos são neurologicamente 

programados para isso. Aprender não é apenas necessário para a evolução 

humana, mas também é algo viciante e prazeroso. Palestrantes matam essa fome 

de conhecimento, e uma forma eficaz de fazer isso é revelar informações que sejam 

completamente novas para o público, ou que venham revestidas com uma 
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embalagem diferente, que sejam capazes de oferecer uma maneira nova, original e 

inovadora de resolver um problema antigo (GALLO, 2014). 

Aprender algo novo é literalmente um “barato”: o ato de aprender ativa 

áreas de recompensa no cérebro e libera dopamina, que é uma substância química 

poderosa responsável pela sensação de bem-estar. Bombardear os cérebros dos 

espectadores com experiências e informações novas, inovadoras e empolgantes 

aumenta a liberação de dopamina e faz com que o aprendizado seja retido de forma 

mais efetiva. Mostrar aplicabilidade do tema para o dia a dia do público fortalece 

essa sensação ao mesmo tempo em que fisga a atenção do público (GALLO, 2014). 

Informações diferentes, novas, instigantes, que têm aplicabilidade na vida do 

público, todas elas devem ser costuradas com coesão, e isso que Anderson mostra 

quando fala da linha mestra: para ele o objetivo de uma palestra reside em dizer 

algo significativo por meio de elementos narrativos. A linha mestra direciona o 

percurso de uma palestra, pois “Ela garante que não haverá saltos impossíveis e 

que, no fim da apresentação, o palestrante e o público chegarão juntos a um destino 

satisfatório” (ANDERSON, 2016: 43). E quando o orador sabe aonde quer chegar o 

público tem mais facilidade para acompanhar o trajeto (ANDERSON, 2016). A linha 

mestra da palestra deve ser adequada ao tema explorado, ao tempo de 

apresentação e às características da plateia. Neste ponto, Anderson ressalta que 

uma linha mestra que possui muitos conceitos simplesmente não funciona. Quando 

o palestrante passa de forma rápida por diversos assuntos há um efeito negativo, e 

os assuntos não causam impacto na plateia. Ou seja, menos é mais: excesso de 

temas equivale à subexposição (ANDERSON, 2016). 

A coesão da palestra é dada pela linha mestra e pelos blocos menores de 

informação que compõem as partes centrais da linha mestra. Ao se pensar na 

construção do conhecimento que a plateia está fazendo ao longo da palestra, o 

orador deve ter em mente que o conhecimento é construído de forma gradativa e 

hierárquica. Assim, Anderson indica que o orador comece com o mais básico e que 

então, por meio de uma linguagem já compreendida e apoiada por exemplos e 

metáforas, vá acrescentando peças pedaço a pedaço, de forma a direcionar e 

facilitar o aprendizado (ANDERSON, 2016). 
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Dentro da Programação Neurolinguística – PNL, a zona de aprendizagem 

é quando a dificuldade percebida se equivale aproximadamente aos recursos 

percebidos, notados. Já a zona de ansiedade é quando a dificuldade percebida é 

muito maior que os recursos percebidos. Por outro lado, a zona do zangão (ou do 

tédio) é quando os recursos percebidos são muito maiores do que a dificuldade 

percebida (O’CONNOR, 2014). As zonas de aprendizagem referem-se tantos à 

dificuldades e desafios, como também à novas ideias, informações e 

comportamentos. O conhecimento da chamada zona de aprendizagem da PNL, e 

consequentemente o direcionamento a ela durante uma palestra, é uma ferramenta 

valiosa para qualquer orador. Quando a plateia está sendo apresentada a uma nova 

ideia ou informação o orador deve ter cuidado com duas possibilidades de reação 

por parte da plateia: 

 A plateia se sentir perdida com a nova informação e não saber o 

que fazer em seguida. Nesta situação a plateia pode se sentir 

impotente ou ansiosa, e achar que não dispõe dos recursos 

necessários para compreender a nova informação. Esta é a zona 

da ansiedade; 

 Ela pode achar que as informações, o conteúdo, que tudo é fácil 

demais, que ela não está sendo suficientemente exigida. 

Consequentemente, ela pode se sentir distante ou entediada. Esta 

é a zona do zangão, onde os recursos que a plateia já possui 

parecem ser muito maiores do que as informações que estão 

sendo apresentadas. 

Para garantir que não somente a plateia queira aprender, mas efetivamente 

aprenda, o orador deve evitar que a plateia entre em alguma destas duas zonas. 

Destarte, o orador deve conduzir a plateia para a zona de aprendizagem, que é 

justamente onde a plateia sente que – com o equilíbrio adequado entre informações 

novas e conhecimento prévio (dificuldade e recursos, nos termos mais específicos 

da PNL) e a pitada certa de desafio mental – quer, e que pode, de forma curiosa e 

disposta, aprender algo novo. Dentro da PNL o estado emocional da plateia é 

importantíssimo para o aprendizado: a dica é manter a plateia alerta e curiosa, pois 
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quanto mais intenso isso ocorrer, a aprendizagem será mais agradável e 

recompensadora (O’CONNOR, 2014).  

Se o assunto da palestra for muito banal, batido, ou inadequado e 

ultrapassado para a plateia, provavelmente ela entrará na zona do zangão. Se as 

informações forem muito difíceis no sentido do orador não fornecer recursos para a 

plateia acompanhar e construir o conhecimento, a plateia pode entrar na zona da 

ansiedade. Assim, o conceito de zona de aprendizagem da PNL faz uma ponte 

direta com as dicas de Gallo e Anderson sobre querer aprender e aprender durante 

uma palestra. 

Para finalizar este tópico, cabe uma observação de Gallo que muitas 

vezes passa despercebida por palestrantes: para atiçar a vontade de aprendizado 

do público, e consequentemente atrai-lo, o título da palestra deve ser pequeno 

(máximo de 140 caracteres), claro, específico e conter a mensagem central (GALLO, 

2014). 

 

5 – Momentos surpreendentes 

Uma apresentação deve engajar o público e ter elementos atrativos, ou melhor, 

devem ter momentos surpreendentes, pois o cérebro não presta atenção em coisas 

chatas. Estes momentos criam o que os neurocientistas descrevem como evento 

emocionalmente carregado, que é um estado de emoção intensa que aumenta as 

probabilidades da plateia reter a mensagem e consequentemente se engajar. No 

jornalismo esse momento é chamado de gancho, e é exatamente o que prende a 

atenção e o que estimula a saber mais (GALLO, 2014). 

O evento emocionalmente carregado – cientificamente também chamado 

de Estímulo Emocionalmente Carregado – EEC – é um recurso psicológico 

relacionado com a amígdala, que é a região do cérebro responsável pela marcação 

das memórias. A amígdala fica mais ativa em momentos emocionantes – indiferente 

se são emoções positivas ou negativas – do que em relação a momentos neutros 

sem emoção. Destarte, para se destacar é necessário despertar as emoções do 

público (GALLO, 2014). Uma dica de Gallo para criar um momento surpreendente é 

se debruçar sobre o conteúdo da apresentação e identificar os argumentos mais 

importantes (GALLO, 2014). Em seguida, deve-se buscar uma maneira memorável e 
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original de passar essas mensagens. Cinco formas possíveis de fazer isso são: 1) 

adereços e demonstrações; 2) estatísticas inesperadas e chocantes; 3) fotos, 

imagens e vídeos; 4) títulos memoráveis; e 5) histórias pessoais. 

Anderson observa que, para causar impacto e proporcionar momentos 

surpreendentes, muitos palestrantes recorrem ao poder da imaginação, de 

sistematizar e pensar mentalmente uma questão específica e então ressistematizá-

la, criando assim algo novo, que ainda não existe, ou que ainda não foi visto por este 

enfoque, mas que poderá existir ou ser visto de forma diferente (ANDERSON, 2016). 

Anderson coloca essa questão da seguinte maneira: 

 “... a capacidade de pintar um quadro atraente do futuro é um dos maiores 
presentes que um orador pode oferecer. Com efeito, os oradores capazes 
de mostrar uma paisagem de sonho estão entre os mais emocionantes do 
TED. Eles não falam do mundo como é, mas como poderia ser. A sensação 
de possibilidade gerada por uma paisagem de sonho bem-feita é capaz de 
fundir mentes e fazer corações baterem mais forte.” (ANDERSON, 2016: 
105) 

 

Ao mexer com a imaginação, com as emoções da plateia, e ao propor outra 

possibilidade de ver determinado assunto, o orador oferece um sonho à plateia, um 

novo mundo. E, segundo Anderson, há dois segredos para se revelar um sonho de 

forma eficaz: 1) pintar um quadro nítido da alternativa futura que o orador deseja; e 

2) fazer de um jeito com que outras pessoas também passem a querer este futuro 

(ANDERSON, 2016). 

Neste momento é possível fazer conexão com dois conceitos 

fundamentais da PNL: a ponte ao futuro e os sistemas representacionais. Na PNL 

ponte ao futuro significa um ensaio mental de um resultado, ou seja, é uma 

simulação mental de um evento esperado no futuro (O’CONNOR, 2014). O que 

Anderson sugere acima são pontes ao futuro onde a plateia é levada a ensaiar 

mentalmente um futuro desejado; neste caso, um futuro idealizado pelo orador que 

busca compartilhar sua visão, busca engajamento. A ponte ao futuro permite 

verificar o resultado almejado pelo orador em realidade virtual na mente da plateia 

(O’CONNOR, 2014). E quanto mais intenso esse processo, melhor os resultados da 

ponte ao futuro, e é nesse momento que o uso adequado dos sistemas 

representacionais pode fazer uma enorme diferença. 
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Já os sistemas representacionais – sistemas visual, auditivo, cinestésico, 

olfativo e gustativo – constituem as formas como cada pessoa codifica informações 

sensoriais na sua mente. Os sistemas permitem que a pessoa capte e guarde 

informações, e que a retire e a use. As distinções internas e externas que cada 

pessoa faz ocorrem por meio desses sistemas representativos (ROBBINS, 2009). 

Dentro da PNL os sistemas olfativo e gustativo fazem parte do sistema cinestésico. 

Cada pessoa possui um sistema representacional preferencial, que não é estático (a 

pessoa pode mudar conforme a situação e seu estado emocional), mas que é o 

sistema que um indivíduo comumente usa para pensar de forma consciente e 

estrutura sua experiência (O’CONNOR, 2014). Algumas pessoas são mais visuais, 

enquanto que outras são mais auditivas e outras mais cinestésicas (incluindo o olfato 

e o paladar), e cada pessoa tem mais facilidade de se expressar e de entender de 

acordo com os predicados que lhe são mais próximos. Na PNL predicados são 

palavras ligadas a um determinado sistema representacional, ou seja, basicamente 

são o resultado de se pensar com um sistema representacional específico 

(O’CONNOR, 2014). 

Assim, aquelas pessoas que são mais visuais, usarão mais predicados 

visuais e entenderão melhor seu interlocutor se este assim também o fizer; já 

aquelas que são mais auditivas se comunicarão melhor, falar e entender, por meio 

de predicados auditivos, e assim por diante. Como o palestrante se comunica com 

plateias formadas por conjuntos de pessoas diferentes, onde há algumas com 

predomínio do sistema representacional visual, outras do auditivo, e outras do 

cinestésicos, para ser mais eficiente e se fazer entender melhor por toda a plateia, o 

palestrante deve usar predicados de sistemas representacionais diferentes. Ao fazer 

isso, o palestrante enviará sua mensagem com mais qualidade, e, quando aplicado 

à ponte ao futuro, os resultados são melhores ainda. Para efeito de ilustração, são 

relacionados abaixo alguns exemplos de predicados de sistemas representacionais 

diferentes (O’CONNOR, 2014): 

- Predicados visuais: olhar, imaginar, focar, visualizar, perspectiva, brilhar, 

refletir, ilusão, notar, revelar, colorido, obscuro, brilhante; 

- Predicados auditivos: sotaque, dizer, falar, ritmo, som, pedir, timbre, 

chorar, proclamar, contar, sussurrar, zumbido, melodioso, musical, silêncio; 
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- Predicados cinestésicos: manusear, tocar, agarrar, sensível, sólido, 

contato, pegar, quebrar, pesado, liso, quente, macio, grudento; 

- Predicados olfativos: fedorento, mofado, fresco, perfumado, fragrante, 

faro enfumaçado; 

- Predicados gustativos: apimentado, doce, amargo, salgado, azedo, 

suculento, náuseas. 

Além do uso de predicados diversos, para potencializar os efeitos de uma ponte ao 

futuro, e consequentemente os momentos surpreendentes, o palestrante pode fazer 

uso também de outro recurso da PNL – as submodalidades, que são as qualidades 

sensoriais especiais percebidas pelos sentidos por si mesmos (DILTS, 1998). 

Doravante, a experiência será mais rica para a plateia quando o orador explorar 

algumas qualidades visuais (cor, forma, tamanho, movimento, luminosidade, 

profundidade etc.), auditivas (tom, altura, ritmo, cadência etc.) e cinestésicas 

(temperatura, pressão, densidade, textura, localização etc.) ao falar de determinado 

objeto ou situação. 

Por fim, Anderson destaca o mistério como um elemento capaz de não só 

surpreender a plateia, mas também de mantê-la ligada na palestra e com vontade de 

saber mais. Entretanto, esse mistério não pode ser algo simplesmente largado e 

sem conexão com a palestra e seu tema; se o orador optar por um pouco de 

mistério, ele não deve se esquecer “de que é muito importante indicar para onde 

está indo e por quê. Não mostre o tubarão, mas deixe claro que ele está vindo” 

(ANDERSON, 2016: 155). 

 

6 – Apresentações leves 

Segundo Gallo, o tema da apresentação não deve ser levado a sério demais, assim 

como o orador a si mesmo. O cérebro fica receptivo ao bom humor, uma vez que 

fatos e conteúdos literais por si sós não têm carga emocional alguma. Assim, é muito 

eficaz dar ao público uma razão para sorrir: o público adora humor; dê a ele o que 

ele quer. Todavia, é necessário ter muito cuidado e, de um lado, colocar humor nas 

apresentações de forma criativa e natural, e de outro, não repetir bordões marcados 

ou fazer piadas sujas e grosseiras, que inclusive podem ter o efeito contrário e criar 

uma indisposição com a plateia. Aliás, é recomendável deixar qualquer tipo de piada 
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para os comediantes profissionais: o orador deve ser natural e não tentar ser 

engraçado ou tentar ser alguém que ele não é, e no lugar de piadas é muito mais 

recomendável fazer observações cômicas e leves (GALLO, 2014). 

O orador não precisa necessariamente fazer o público rir, pois apenas 

mostrar o lado cômico de uma situação costuma ter resultados ótimos. Gallo aponta 

cinco diferentes recursos para fazer uma apresentação leve (GALLO, 2014): 1) 

anedotas, observações e histórias pessoais; 2) analogias e metáforas; 3) citações; 4) 

vídeo; e 5) fotos. Desta forma, é importante observar a relevância e o uso adequado 

desses recursos. Humor e seriedade devem ter dosagens equilibradas com o tema 

proposto e o público presente. Quanto mais o apresentador consegue se aproximar 

da plateia, mas leve sua apresentação se torna. Anderson está muito atento a isso 

quando observa que o orador deve usar apenas as ferramentas a que a sua plateia 

tem acesso, já que, se o orador usar somente os seus conceitos, a sua linguagem, 

os seus pressupostos e valores, ele não conseguirá se comunicar eficientemente 

com a plateia. No lugar disso, Anderson sugere que o orador use os da plateia, pois 

é a partir desta base em comum que as ideias da palestra começam a ser 

construídas na mente da plateia (ANDERSON, 2016). Esse cuidado em se 

expressar na linguagem da plateia, dentro de pressupostos e valores dela, dialoga 

diretamente com o conceito de mapa de mundo da PNL. 

Cada pessoa da plateia tem uma representação singular do mundo 

construída a partir de suas percepções e experiências individuais de vida, e isso 

forma o seu mapa de mundo (O’CONNOR, 2014). Assim, cabe citar um dos 

pressupostos da PNL que diz que o mapa não é o território, o que significa que as 

pessoas reagem de acordo com as suas próprias percepções da realidade e que 

nenhum mapa é mais verdadeiro ou real do que outro (DILTS, 1998). Em outras 

palavras: “Os mapas mais “sábios” e mais “solidários” são aqueles que tornam 

disponíveis um número mais amplo e mais rico de escolhas, ao contrário de 

tentarem ser mais “verdadeiros” ou “corretos”” (DILTS, 1998: 266). Quando o 

palestrante tem isso em mente, de que ele não é o senhor da verdade, de que as 

pessoas da plateia pensam diferente do que ele – têm experiências de vida diversas 

e diferentes –, e porta-se desta maneira, a palestra acontece de maneira leve, fluída 

e natural. Parece algo muito óbvio a se dizer aqui, porém – não no TED, onde os 
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palestrantes costumam ser hábeis não somente no seu assunto pertinente, mas 

também no trato humano, na relação orador/plateia –, é muito comum encontrarmos 

pessoas que se portam como se fossem melhores que as outras, que se portam 

como donas da verdade e rebaixadoras do resto. Ter confiança, conhecimento dos 

assuntos que aborda é ótimo e necessário tanto quanto ter humildade, respeitar e 

saber que cada pessoa tem uma maneira singular de ver o mundo. Se um 

palestrante adota uma postura arrogante e com ar de superioridade, o caminho para 

uma palestra fraca, sem conexão e sem rapport abre-se imediatamente. 

Tendo em vista todas as questões acima, Anderson recomenda que o 

orador conheça ao máximo sua plateia antes de se apresentar, e busque 

informações como: quem são as pessoas que formam a plateia? Qual é o nível de 

informação delas? O que elas esperam da palestra? Quais são os valores 

importantes para elas? (ANDERSON, 2016). Estas perguntas podem ajudar em 

muito o palestrante a se aproximar mais da plateia e a fazer uma apresentação mais 

leve. 

Além do conhecimento prévio da plateia, Anderson indica a qualquer 

orador algumas questões a fazer a si mesmo antes da apresentação. Estas 

questões podem ajudar a tornar a apresentação mais leve, e alguns exemplos são 

(ANDERSON, 2016): 

- A minha palestra provoca curiosidade? 

- Faz diferença para a plateia? 

- A palestra é um presente ou um pedido para a plateia? 

- As informações são novas ou desatualizadas? 

- Eu consigo dar conta de todo o tema, de maneira exemplificada, no 

tempo disponível? 

- Tenho conhecimento suficiente sobre o assunto? 

- Tenho credibilidade necessária para abordar o assunto? 

Outro ponto importante para tornar uma apresentação leve é saber como lidar com 

conceitos difíceis. Primeiramente, devem-se verificar os jargões, e todos os 

acrônimos ou termos técnicos que sejam de desconhecimento da plateia devem ser 

eliminados ou explicados. Quando há um conceito mais complexo e que é essencial 

para a apresentação este não deve ser apresentado de uma vez só, mas sim de 
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forma gradativa. E em casos como este, metáforas – que, como visto anteriormente, 

também são muito usadas na PNL –, podem ser muito úteis para mostrar como as 

peças se encaixam (ANDERSON, 2016). Anderson reporta que os oradores mais 

habilidosos explicam apenas o suficiente para que a plateia perceba que está 

captando a ideia. O que estes oradores fazem é “apresentar o novo conceito e 

descrevê-lo apenas o suficiente para que a mente já preparada das pessoas o 

encaixe sozinha no lugar. Isso poupa tempo ao palestrante e satisfaz os ouvintes.” 

(ANDERSON, 2016: 84) 

 

7 – Tempo adequado (Atenha-se à regra dos 18 minutos) 

O acúmulo de informações, fator também conhecido como backlog cognitivo, faz 

com que o peso da carga mental fique cada vez maior, o que consequentemente 

dificulta a boa transmissão de ideias (GALLO, 2014). O tempo de 18 minutos é o 

tempo máximo adotado pelo TED, e é um tempo suficiente para chamar a atenção 

das pessoas e para que uma mensagem seja passada de forma convincente. 

Apesar de o tópico falar para ater-se aos 18 minutos, que é o tempo máximo de 

duração das palestras TED, o controle do tempo adequado vale para qualquer 

apresentação. 

Apresentações rápidas são benéficas tanto para o orador como para a 

plateia, já que as atividades do processamento cognitivo – pensamento, fala e 

escuta – exigem muito fisicamente e consomem muita energia. Além disso, elas 

fazem com que o orador seja mais disciplinado e conciso, e aumentam a capacidade 

de retenção de informações por parte da plateia (GALLO, 2014). Uma dica 

importante de Gallo é usar a Regra dos Três, que consiste basicamente em escolher 

três tópicos básicos para fundamentar a apresentação. Para tal, ele sugere 

primeiramente que, ainda na fase de planejamento e elaboração, o orador faça um 

mapa da mensagem. A primeira atividade é determinar o título da apresentação – 

que deve ser pequeno, específico e conter a mensagem central –, e aí então os três 

tópicos centrais da apresentação devem ser definidos. Cada um dos três tópicos 

deve ser reforçado por meio de histórias, estatísticas e exemplos (GALLO, 2014). 

Raquel Polito, uma especialista em comunicação verbal e técnicas de 

apresentação fornece uma série de dicas para controlar o tempo: delimitar 
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adequadamente o assunto; selecionar os argumentos mais importantes; falar 

apenas uma vez um argumento; esclarecer qual o problema pretende solucionar, ou, 

como o tema principal pode ser aplicável e/ou útil; apresente a solução; use 

ilustrações, exemplos; e seja breve, tanto na introdução como na conclusão. A 

questão central para controlar o tempo se comunicar de maneira eficiente em pouco 

tempo, segundo Polito, é ser objetivo. Em suma: use apenas informações 

necessárias (sem repetições), seja breve e assertivo, e assim, fale tudo o que for 

necessário para alcançar, no menor tempo possível, o objetivo traçado (POLITO, 

2015). 

Uma vez elaborada a primeira versão da palestra o próximo passo é 

praticar. Ou seja, como visto antes, ensaiar e ensaiar: “Seja qual for seu modo de 

falar, existe um instrumento bem simples e óbvio que pode melhorar sua palestra, 

mas que a maioria dos oradores raramente usa: ensaiar. Muitas vezes.” 

(ANDERSON, 2016: 140). Após os ensaios, o palestrante é capaz de ajustar e 

melhorar vários aspectos da palestra, inclusive a fluidez, a objetividade (verificar se a 

palestra não teve momentos entediantes e/ou se ainda é necessário cortar algo), e o 

controle do tempo (ANDERSON, 2016). 

Uma ferramenta da PNL que pode ser extremamente útil no processo de 

ensaios e adaptações até se chegar ao melhor formato da apresentação adequado 

tanto ao seu tema como ao tempo previsto, é o TOTS, que indica a sequência Teste-

Operação-Teste-Saída que descreve o ciclo contínuo de feedback básico usado 

para orientar todos os comportamentos (DILTS, 1998). O TOTS, que constitui o 

padrão básico de estratégia da PNL, inicia-se com um resultado que a pessoa está 

querendo alcançar, e com um teste, que á a comparação do estado presente com o 

estado desejado (resultado/objetivo). Para alcançar um estado é necessário reduzir 

a diferença entre o estado presente e o desejado, sendo a operação a ação 

empreendida para reduzir essa diferença. As operações produzem alternativas, 

recolhem dados e alteram o estado presente no sentido de aproximá-lo do estado 

desejado. Enquanto há distância entre os dois estados, os testes e operações 

continuam, e, quando não há mais diferença entre o estado presente e o desejado – 

quando o resultado, o objetivo foi alcançado –, ocorre a saída (DILTS, 1998). A partir 
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de então, pode-se iniciar um novo TOTS, ou seja, pode-se iniciar a busca de outro 

resultado/objetivo. 

Assim, tendo em vista os diversos objetivos a serem alcançados no 

processo de elaboração e ensaio da palestra – determinar o título da apresentação; 

definir os tópicos principais; apresentar todos os tópicos; ser objetivo; respeitar o 

tempo delimitado – o orador pode realizar uma série de TOTS até conseguir realizar 

cada um dos objetivos. Os diversos testes e operações permitirão correções e 

melhoramentos até que se alcancem as saídas para cada objetivo almejado 

(resultado desejado). 

 

8 – Experiências multissensoriais (Crie uma representação mental com 

experiências multissensoriais) 

Acrescentar elementos de vários sentidos – visão, audição, tato, paladar e olfato – 

tornam a apresentação mais poderosa, uma vez que o cérebro tem necessidade de 

experiências multissensoriais. Quando as pessoas são expostas a ambientes 

multissensoriais os seus níveis de recordação das informações são muito mais 

elevados quando comparados a um ambiente monossensorial (GALLO, 2014). 

Os melhores oradores costumam trabalhar com mais de um sentido em 

suas apresentações, principalmente com a visão, a audição e o tato; o uso e a 

evocação do olfato e do paladar também são muito eficazes, porém são menos 

frequentes, pois são mais difíceis de serem mostrados para grandes plateias. A 

exibição visual de informações complexas tem a capacidade de facilitar a 

compreensão, e, como a visão supera os outros sentidos, ela normalmente é mais 

usada em relação aos outros sentidos. O predomínio da visão é explicado 

cientificamente por meio dos conceitos de Efeito de Superioridade de Imagem – ESI 

e do efeito de aprendizagem multimodal. O primeiro diz que os conceitos 

apresentados sob forma de imagens no lugar de palavras têm maiores 

probabilidades de serem lembrados. Já o segundo efeito mostra que as imagens são 

processadas por vários canais em vez de apenas um; ou seja, conceitos aprendidos 

na forma de imagens são codificados tanto visual como verbalmente, enquanto 

palavras são codificadas apenas verbalmente (GALLO, 2014). Anderson reforça o 

poder das imagens e aponta que aspectos visuais diversos – fotografias, gráficos, 
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tipografia adequada, ilustrações, animações, vídeos, simulações de dados, 

infográficos etc. – têm a capacidade de reforçar não somente o apelo estético de 

uma palestra, mas também o nível informativo (ANDERSON, 2016). 

Os recursos visuais são poderosos e mostram algo que a boca não 

mostra tão bem, algo que é difícil de descrever em palavras. Anderson ressalta que 

“O segredo está em expor o contexto, preparar o público e então... BUM! Deixar o 

recurso visual fazer sua mágica. Mostre a imagem em tela cheia, com o mínimo de 

efeitos” (ANDERSON, 2016: 112). Uma imagem realmente pode valer mais do que 

mil palavras, e Anderson observa que – como a mente é um sistema integrado e 

como grande parte do nosso mundo é imaginado por meios visuais –, em muitas 

palestras do TED as melhores explicações ocorrem quando palavras e imagens 

trabalham em conjunto (ANDERSON, 2016). O uso de vídeos, que contém tanto 

recursos visuais como auditivos, também podem ser de grande serventia como 

ferramentas para mostrar o trabalho e as ideias do palestrante. Porém, Anderson 

sugere que caso o palestrante resolva usar um vídeo, o mesmo deve ser curto, e 

aponta que são raras as situações onde o palestrante deve mostrar um vídeo de 

mais de 30 segundos (ANDERSON, 2016). Ao mesmo tempo – principalmente em 

lugares maiores, eventos comerciais, oficiais e/ou com transmissão – é altamente 

recomendável que só se use vídeos próprios ou com permissão de uso de direito. 

É muito comum o uso de slides em apresentações, porém, é necessário 

avaliar a qualidade visual e estética, bem como se estão adequados e congruentes 

com os assuntos abordados. Anderson aponta um princípio básico válido para todos 

os palestrantes com relação ao uso de slides: é sempre melhor não usar slide algum 

a usar slides ruins (ANDERSON, 2016). Cabe salientar também que os slides não 

são os únicos recursos visuais que podem ser usados em uma apresentação: além 

da exposição de objetos físicos, imagens, fotos e vídeos, o palestrante pode – e 

deve, independente de fazer uso ou não de slides – utilizar predicados visuais da 

PNL durante sua fala. Estes recursos, já abordados no tópico anterior Momentos 

Surpreendentes, aumentam a riqueza de explanações visuais e do consequente 

entendimento. E, tendo em vista que a plateia é formada por pessoas que reagem 

com maior ou menor intensidade de acordo com o tipo de predicado, novamente 

aqui se propõe o uso de outros predicados na fala do orador, como os auditivos e os 
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cinestésicos. O uso de predicados e a exploração dos sistemas representacionais da 

PNL – tanto em forma como em conteúdo – pode tornar a palestra uma experiência 

multissensorial rica e capaz de fisgar a atenção do público e propiciar uma 

compreensão maior por parte da plateia. E, quando cabível, quando a palestra 

abordar uma tecnologia, um procedimento inovador ou uma invenção, o 

apresentador deve fazer uma demonstração. Assim, quando o palestrante 

demonstra ao vivo, o público pode ver e entender o funcionamento do que está 

sendo apresentado, e, com certeza, a conexão e a retenção serão potencializadas. 

A grande dica aqui é não se limitar ao que o orador deseja que a plateia 

saiba, mas sim fornecer experiências multissensoriais para que a plateia possa 

codificar as mensagens por meio de mais de um sentido – para que ela possa ver, 

ouvir e sentir as mensagens (GALLO, 2014). 

 

9 – Autenticidade (Seja você mesmo) 

As técnicas de apresentação mostradas por Gallo e por Anderson podem enriquecer 

e potencializar os resultados, mas são inúteis se orador for artificial, se ele for outra 

pessoa que não ele mesmo. 

A maioria das pessoas intuitivamente consegue perceber um impostor, 

consegue notar quando alguém não está sendo sincero ou está forçando uma 

situação, e ao fazer isso, automaticamente a confiança é quebrada. E confiança é 

essencial, tanto em si mesmo – no que está apresentando e no seu potencial –, 

como entre o orador e a plateia. O orador só terá sucesso em sensibilizar, inspirar e 

engajar a plateia somente quando ela acreditar que o orador está sendo autêntico, 

pois a autenticidade gera confiança, admiração e empatia (GALLO, 2014). Assim, há 

de se destacar um ponto fundamental para qualquer orador: seja sincero, autêntico, 

transparente e aberto, em suma, seja você mesmo. E ser você mesmo se relaciona 

diretamente com o conceito de congruência na PNL: 

“Uma situação na qual a mensagem que a pessoa comunica é a mesma ou 
similar em todos os canais de saída – isto é, as palavras da mensagem 
transmitem o mesmo significado do tom da voz, e os gestos têm o mesmo 
significado que os outros dois. Todos os canais de saída estão alinhados. A 
incongruência mostra mensagens conflitantes entre os canais de saída” 
(ROBBINS, 2009: 382). 
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Se de um lado a congruência é um fator que todos os grandes oradores possuem, 

de outro, a incongruência, é um caminho certeiro para uma apresentação 

malsucedida. 

Ter congruência é ter presença. A presença, que é um fator essencial 

para qualquer palestrante, se torna maior e mais convincente quando mais ele 

conseguir ser ele mesma de maneira natural e autêntica. Cuddy observa que 

confiança, tranquilidade, entusiasmo e capacidade de cativar, que são qualidades de 

presença, são percebidas como sinais de autenticidade pelas outras pessoas 

(CUDDY, 2016). E isso vale em qualquer situação, principalmente num contexto de 

se falar em público: mais autenticidade é igual a mais presença e consequentemente 

mais engajamento. Do outro lado há a incongruência, que se manifesta quando a 

pessoa é inautêntica, quando demonstra uma falsa emoção ou oculta uma 

verdadeira. Quando isso ocorre os comportamentos verbais e não verbais da pessoa 

se desalinham: as expressões faciais não correspondem ao que ela diz, a postura 

corporal fica dessincronizada com a voz e os movimentos corporais se dão de 

maneira desarmônica (CUDDY, 2016). 

Deve-se destacar também que a congruência – ou a incongruência – 

pode ser notada não somente na linguagem verbal e não verbal (corporal) do 

apresentador, mas também é observada e pode se manifestar – ou não – no que se 

refere ao etos do orador e ao formato que ele apresenta suas informações. O etos, 

conforme visto anteriormente, tem a ver com a credibilidade do apresentador: ele 

possui credibilidade para falar do assunto da sua apresentação? Se ele não tiver, 

por mais que ele se esforce ou use recursos que funcionam em palestras de 

sucesso, sua apresentação terá uma atmosfera de constante incongruência. Por 

outro lado, quando o palestrante tem credibilidade para abordar o assunto em 

questão, e quando utiliza recursos estratégicos, é como se a mágica acontecesse. A 

credibilidade é muito relevante, e como se sabe, não é algo que se constrói da noite 

para o dia, mas sim uma construção de anos onde o cuidado deve ser constante.  

A congruência deve ser observada também entre os recursos visuais e a 

informação em questão, pois “... é necessário um encaixe convincente entre o que 

se diz e o que se mostra.” (ANDERSON, 2016: 113). Quando isso ocorre, a 

informação é passada de maneira natural, e a recepção e o entendimento fluem de 
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forma tranquila. Alguns grandes oradores do TED têm momentos fortes e 

emocionalmente envolventes marcados por inspiração poética, principalmente na 

finalização das suas palestras. Contudo, é preciso observar que isso só acontece 

quando há congruência com a mensagem passada, o seu formato, o momento, o 

encadeamento das informações e a pessoa do orador. Como salienta Anderson isso 

só funciona – só há congruência – “quando o resto da palestra já preparou o terreno 

e quando ficou claro que o orador conquistou o direito de evocar tais sentimentos” 

(ANDERSON, 2016: 162). 

Para finalizar este tópico, cabe uma observação sobre a relação entre 

autenticidade, congruência e apresentação pessoal. Como bem destaca Anderson, o 

público reage à forma como o orador se veste, e salienta que a roupa pode 

estabelecer uma sintonia com a plateia antes mesmo de o orador falar qualquer 

coisa. Assim, seja no TED ou em outra situação de se falar em público, o orador 

deve ter em mente duas questões (ANDERSON, 2016): 1) sua roupa deve ser 

adequada e congruente ao ambiente e ao contexto; e, 2) o orador deve vestir algo 

que reforce a sua segurança e que projete confiança. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As duas principais referências citadas ao longo do presente estudo, TED 

as seguintes obras: TED: falar, convencer, emocionar: como se apresentar para 

grandes plateias, de Carmine Gallo, e TED Talks: o guia oficial do TED para falar em 

público, de Chris Anderson constituíram a base do estudo. Porém, deve-se citar o 

conjunto das 100 palestras TED vistas e analisadas pelo autor como ponto chave e 

definidor de todos os aspectos levantados por Gallo e Anderson. Além de ter sido 

uma etapa extremamente prazerosa – afinal de contas o TED junta alguns dos 

melhores palestrantes do mundo com algumas das ideias e histórias mais 

inovadoras e cativantes –, foi o conjunto destas 100 palestras que possibilitou ao 

presente autor não só corroborar aspectos apontados por Gallo e Anderson, mas 

também observar como que os palestrantes fazem uso de recursos de PNL para 

realizar apresentações literalmente emocionantes, originais e memoráveis. E, na 
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grande maioria das vezes, os fazem sem saber que estão usando recursos da PNL; 

seja pela experiência de se falar em público, pela intuição e/ou pelo retorno que 

obtém do público, os grandes palestrantes desenvolvem e possuem alguns 

comportamentos e qualidades em comum. Gallo e Anderson estudaram estes 

aspectos em comum, enquanto que o autor, além de reunir as ideias em um trabalho 

só, apontou algumas possibilidades de onde e de que forma conceitos e recursos de 

PNL podem, em conjunto com o que Gallo e Anderson sistematizaram, potencializar 

os efeitos positivos de se falar em público.  

Observar, detectar e elaborar estratégias é um dos pilares fundamentais 

da PNL. Exemplos individuais de palestrantes e/ou palestras não foram citados no 

presente trabalho por dois motivos: 1) porque fugiria do escopo, já que, sem 

exceção, todos os palestrantes e em todas as palestras analisados pelo autor (ver 

Apêndice 1) são verificadas características citadas por Gallo e Anderson 

(comumente uma mistura de várias delas) e a utilização – mesmo que sem saber – 

de recursos de PNL; e 2) porque o objetivo do trabalho é fornecer um guia rápido 

para se falar em público baseado tanto nas observações dos maiores especialistas 

sobre o TED, como em dicas poderosas da PNL. 

Dentre os conceitos e recursos de PNL identificados nas obras de Gallo e 

de Anderson (mesmo sendo apresentados de formas diferentes e sem a 

terminologia da PNL), observados na análise do conjunto de 100 palestras TED, e 

também entre os indicados pelo presente autor, pode-se destacar: crenças/valores; 

identidade; metáforas; rapport; feedback; linguagem verbal; linguagem corporal; 

zona de aprendizagem; ponte ao futuro; sistemas representacionais; 

submodalidades; predicados; mapa de mundo; TOTS; e congruência. Por meio do 

estudo e da prática estes conceitos e recursos de PNL podem ser utilizados por 

qualquer orador que deseja aprimorar seu desempenho. As principais ideais 

apresentadas ao longo do livro sobre como falar de forma eficaz em público não 

pertencem ou são de exclusividade do autor, do TED, ou dos palestrantes populares 

do TED. Elas são técnicas observadas ao longo do tempo e que funcionam porque 

elas se baseiam no funcionamento da mente, na forma como a mente processa e 

lembra as informações e como as mesmas são registradas e armazenadas no nosso 

cérebro. Desta forma, se são técnicas que comprovadamente funcionam, dentro do 
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princípio fundamental da Programação Neurolinguística – PNL, elas podem ser 

modeladas e utilizadas para que outras pessoas desenvolvam a excelência na 

comunicação para grandes plateias. E quando usadas de forma natural, respeitando 

a própria individualidade, os resultados podem ser espetaculares. 

Por fim, cabe dizer que, assim como o lema do TED “Ideas worth 

spreading” (ideias que merecem ser espalhadas), os aspectos apontados por Gallo e 

por Anderson, bem como os recursos de PNL citados pelo presente autor, merecem 

ser espalhados para quem deseja falar em público de forma emocionante, original e 

memorável. 
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APÊNDICE 1 – LISTA DE PALESTRAS TED VISTAS 
 

Todas as palestras estão disponíveis no sítio oficial do TED 

(<http://www.ted.com/>) e são listadas abaixo com, respectivamente, o nome do(a) 

palestrante, sua profissão/atividade, o título da palestra, e o ano de postagem no 

sítio. 

 

1. Aimee Mullins (atleta e atriz). My 12 pairs of legs. 2009. 

2. ________. The opportunity of adversity. 2010. 

3. Al Gore (ex-vice-presidente dos EUA e advogado sobre questões 

climáticas). Averting the climate crisis. 2006. 

4. Alexa Meade (artista visual). Your body is my canvas. 2013. 

5. Amanda Palmer (musicista e blogueira). The art of asking. 2013. 

6. Amy Cuddy (psicóloga social). Your body language shapes who 

you are. 2012. 

7. Andrew Solomon (escritor). How the worst moments in our lives 

make us who we are. 2014. 

8. Andy Puddicombe (especialista em Mindfulness). All it takes is 10 

mindful minutes. 2013. 

9. Apollo Robbins (estudioso das peculiaridades do comportamento 

humano – “ladrão cavalheiro”). The art of misdirection. 2013. 

10. Barry Schwartz (psicólogo). Our loss of wisdow. 2009. 

11. ________. The paradox of choice. 2006. 

12. ________. The way we think about work is broken. 2015. 

13. Ben Saunders (explorador do ártico). To the South Pole and back 

– the hardest 105 days of my life. 2014. 

14. Bill Gates (filantropo e fundador da Microsoft). Mosquitos, malaria 

and education. 2009. 

15. Brené Brown (pesquisadora de vulnerabilidade). The power of 

vulnerability. 2010. 

16. Bryan Stevenson (advogado de interesse público). We need to talk 

about an injustice. 2012. 



 

 
 

17. Cameron Russell (modelo). Looks aren’t everything. Believe, I’m 

a model. 2013. 

18. Cesar Kuriyama (video maker). One second every day. 2013. 

19. Chris Anderson (presidente e curador do TED). TED’s secret to 

great public speaking. 2016. 

20. Chris Bliss (escritor). Comedy is translation. 2012. 

21. Chris Jordan (artista). Turning powerful stats into art. 2008. 

22. Colin Powell (Ex-Secretário de Estado dos EUA). Kids need 

structure. 2013. 

23. Dan Ariely (economista comportamental). Are we in control of our 

own decisions? 2009. 

24. ________. How equal do we want the world to be? You’d be 

surprised. 2015. 

25. Dan Gilbert (psicólogo e especialista em felicidade). The 

psychology of your future self. 2014. 

26. ________. The surprising science of happiness. 2006. 

27. ________. Why we make bad decisions. 2008. 

28. Dan Pallotta (autor, orador e reformador). The way we think about 

charity is dead wrong. 2013. 

29. Dan Pink (analista de carreira). The puzzle of motivation. 2009. 

30. David Christian (historiador). The history of your world in 18 

minutes. 2011. 

31. Diana Nyad (jornalista e nadadora). Never, ever give up. 2013. 

32. Don Norman (cientista cognitivo e crítico de design). 3 ways good 

design makes you happy. 2009. 

33. Ed Yong (escritor de ciência). Zombie roaches and other parasite 

tales. 2014. 

34. Eleanor Longden (psicóloga de pesquisa). The voices in my head. 

2013. 

35. Elizabeth Gilbert (escritora). Success, failure and the drive to 

keep driving. 2014. 

36. ________. Your elusive creative genius. 2009. 



 

 
 

37. Elliot Krane (anestesiologista pediátrico). The mystery of chronic 

pain. 2011. 

38. Elora Hardy (designer sustentável). Magic houses,made of 

bamboo. 2015. 

39. Ernesto Sirolli (especialista em desenvolvimento sustentável). 

Want to help someone? Shut up and listen! 2012. 

40. George Monbiot (jornalista, escritor e ambientalista). For more 

wonder, rewild the world. 2013. 

41. Hans Rosling (especialista em saúde global e visionário de dados). 

Let my dataset change your mindset. 2009. 

42. ________. The Best stats you’ve ever seen. 2006. 

43. Isabel Allende (romancista). How to live passionately – matter 

your age. 2014. 

44. ________. Tales of passion. 2008. 

45. Jamie Oliver (chefe e ativista). Teach every child about food. 

2010. 

46. Janine Sheperd (pilota). A broken body isn’t a broken person. 

2012. 

47. Janna Levin (física). The sound the universe makes. 2011. 

48. Jeff Han (designer de interface homem-computador). The radical 

promisse of the multi-touch interface. 2006. 

49. Jill Bolte Taylor (neuroanatomista). My stroke of insight. 2008. 

50. John McWhorter (linguista). Txtng is killing language. JK! 2013. 

51. Jonathan Haidt (psicólogo social). The moral roots of liberals and 

conservatives. 2008. 

52. Joshua Prager (jornalista). Wisdow from great writers on every 

year of life. 2016. 

53. Juan Enriquez (futurista). The new species of human. 2009.  

54. ________. We can reprogram life. How to do it wisely. 2016. 

55. Judson Brewer (médico). A simple way to break a bad habit. 

2016. 



 

 
 

56. Kang Lee (pesquisador do desenvolvimento). Can you really tell if 

a kid is lying? 2016. 

57. Kelly McGonigal (psicóloga da saúde). How to make stress your 

friend. 2013. 

58. Ken Robinson (autor e educador). Do schools kill creativity? 

2006. 

59. Kevin Allocca (gerente de tendências do YouTube). Why videos 

go viral. 2012.  

60. Larry Smith (professor de economia). Why you will fail to have a 

great career. 2012. 

61. Lisa Kristine (fotógrafa). Photos that bear eye witness to modern 

slavery. 2012. 

62. Malcolm Gladwell (escritor). Choices, happiness, and spaguetti 

sauce. 2006.   

63. ________. The unheard story of David and Goliath. 2013. 

64. Marjora Carter (ativista de justiça ambiental). Greening the guetto. 

2006. 

65. Mark Shaw (macroencapsulador). One very dry demo. 2013. 

66. Markus Fischer (designer). A robot that flies like a bird. 2011. 

67. Matthew Williams (Mensageiro Global das Paraolimpíadas). 

Special Olympics let me be myself – a champion. 2016. 

68. Matthieu Ricard (monge, autor e fotógrafo). How to let altruism be 

your guide. 2015. 

69. ________. The habits of happiness. 2007. 

70. Michael Pritchard (inventor). How to make filthy water drinkable. 

2009. 

71. Mikko Hypponen (especialista em cyber segurança). Fighting 

viruses, defending the net. 2011. 

72. Monica Lewinski (ativista social). The price of shame. 2015. 

73. Nancy Duarte (Chefe Executivo de Escritório e designer de 

apresentações). The secret structure of great talks. 2012. 



 

 
 

74. Neil Pasricha (diretor do Instituto para Felicidade Global). The 3 

A’s of awesome. 2011.   

75. Oliver Sacks (antropólogo neurológico). What hallucination 

reveals abou tour minds. 2009. 

76. Reuben Margoli (escultor cinético). Sculpting waves in wood and 

time. 2012. 

77. Ric Elias (empreendedor). 3 things I learned while my plane 

crashed. 2011. 

78. Richard St. John (marqueteiro e analista de sucesso). Success is 

a continuous journey. 2009. 

79. Richard Turere (inventor). My invention that made peace with 

lions. 2013. 

80. Richard Wilkinson (pesquisador em saúde pública). How 

economic inequality harms societies. 2011. 

81. Rita Pierson (educadora). Every kid needs a champion. 2013. 

82. Robert Ballard (oceanógrafo). The astonishing hidden world of 

the deep ocean. 2008. 

83. Roman Mars (contador de história digital). Why city flags maay be 

the worst-designed thing you’ve never noticed. 2015. 

84. Ron Gutman (empreendedor). The hidden power of smiling. 

2011. 

85. Sandra Aamodt (neurocientista e escritora de ciências). Why diet 

doesn’t usually work. 2014. 

86. Sebastian Wernicke (cientista de dados). How to use data to 

make a hit TV show. 2016. 

87. Seth Godin (marqueteiro e autor). How to get your ideas to 

spread. 2007. 

88. ShaoLan (empreendedora e tecnóloga). The Chinese zodiac, 

explained. 2016. 

89. Sheryl Sandberg (Chefe Operacional do Facebook). Why we have 
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