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RESUMO 

Este estudo foi desenvolvido com intuito de dar algumas dicas de Programação Neurolinguística para 
apresentações em público, visando melhoria na comunicação, congruência e integralidade na 
apresentação. Será utilizado pesquisa bibliográfica e opinião pessoal da autora, com base na 
experiência em palestras ministradas. 
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ABSTRACT  

This study was developed with the purpose of giving some tips on Neurolinguistic Programming for 
presentations in public, aiming at improving communication, congruence and completeness in 
presentation. We will use bibliographic research and personal opinion of the author, based on the 
experience in lectures given. 
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INTRODUÇÃO  

 

Para que uma apresentação tenha sucesso, deve-se observar todos as formas de 

linguagens, escritas, verbais e corporais. Bem como fazer uma apresentação 

diferenciada, autêntica e congruente. 

Alinhando as técnicas e dicas citadas neste artigo, pode-se ter uma apresentação 

com êxito e atender as expectativas do público. 

 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Antes de iniciar o tema em si, é importante colocar que para uma apresentação em 

público, não basta somente ter um bom discurso, boas palavras, dominar o tema, é 

necessário que a linguagem corporal também esteja congruente e alinhada do o 

discurso. 

No gráfico abaixo vemos a importância das mensagens não verbais: 

 

                                                                                           Fonte: arquivo pessoal 

 

Como representado no gráfico acima, 55% das mensagens são expressadas através 

da linguagem corporal, portanto a postura e gestos falam mais do que as palavras 

em si e percebe-se que apenas 7% impacto que é causado na comunicação é o 
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resultado das palavras. Portanto 93% é o comportamento não verbal, o qual é 

altamente poderoso e faz com que o público reaja mais imediatamente, 

emocionalmente e se envolva no tema que é apresentado. 

Segundo o site Golfinho: 

Quando você se sentir um pouco apreensivo, ou relaxado, ou irritado, ou 

seduzido, existem mudanças elétricas e químicas resultantes por todo o 

corpo. Essas mudanças afetam o fluxo sanguíneo e a tensão muscular. 

Você pode pensar que está fazendo um bom trabalho escondendo seus 

sentimentos, mas você só estará escondendo sinais flagrantes e óbvios. 

Também existe um “vazamento” inconsciente e esse vazamento é captado 

inconscientemente pela outra pessoa (o que simplesmente significa que ela 

está registrando o vazamento sem estar consciente de estar fazendo isso 

(GOLFINHO, consulta em 17/02/2017, 22:15h) 

 

Ainda, a postura que o corpo adquire quando se faz uma apresentação tem mais 

significado do que se pode imaginar, podendo melhorar a qualidade de expressão. 

Em uma palestra em que o apresentador fica imóvel ou sentado, poderá passar 

poucas mensagens para o público, por outro lado, um palestrante que utiliza gestos, 

apresentações visuais e movimenta o corpo, poderá cativar por mais tempo o 

público. 

O tom de voz também é importante e se utilizado adequadamente, poderá transmitir 

várias sensações ao público expectador, evitando assim a monotonia na fala e 

distração do público. Quebrando a uniformidade do tom de voz em uma 

apresentação, de forma natural e de acordo com o ambiente, utilizando leves 

sorrisos e o bom humor auxiliará ainda mais a absorção de informações pelos 

expectadores. 

Dependendo da frase ou palavra que será citada na apresentação, o tom de voz 

também pode ser alterado, para que a frase ou palavra tenha mais sentido para o 

público. 

A mudança de velocidade da fala também é importante, uma fala mais rápida faz 

com que o público traga imagens sobre o tema, já uma fala mais lenta, pode trazer 

sentimentos e emoções relacionadas ao tema. 

Lembra-se ainda que tudo deve ser avaliado, de acordo com o tema e objetivo da 

apresentação. 
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Os gestos e movimentos do corpo ajudam muito numa boa apresentação. Mãos 

paradas podem gerar cansaço no público, por outro lado, corpo com muito 

movimento, pode causar distração.  

Lembrando ainda que as expressões faciais também ajudam a atingir o objetivo de 

ter a atenção do público. O olhar fixo nos expectadores também é um ponto forte a 

ser lembrado, pois chama a atenção do público para o que está sendo apresentado. 

Item importante nas apresentações são as vestimentas, que deverá ser adequada 

com o público que vai assistir a palestra.  

 

1 - Rapport e Calibragem 

Também neste artigo, comenta-se sobre a importância da calibragem e do rapport 

na comunicação com o público. Antes de entrar no tema, é necessário explicar o que 

é calibragem e rapport. 

 

Segundo O’Connor, calibragem é reconhecer com precisão o estado da outra 

pessoa através da leitura de sinais não-verbais. (O’CONNOR, 2015, p.326). 

Ainda, O’Connor escreve que: 

Rapport é a qualidade de um relacionamento de influência e respeito 
mútuos entre pessoas. Não é uma qualidade de tudo ou nada que você tem 
ou não tem...Rapport é natural. Não precisamos criá-lo e sim deixar de fazer 
aquilo que poderia estar no impedindo. (O’CONNOR, 2015, p.44). 

 

Rapport não é manipulação, mas sim influencia e respeito com as outras pessoas e 

relacionamentos satisfatórios são construídos por rapport. 

Também consiste em refletir na direção do outro sua própria imagem, em 

enviar-lhe sinais não-verbais que ele pode identificar inconsciente e 

facilmente o que está sendo falado. O rapport transmite um clima de 

confiança que dá ao nosso interlocutor a vontade de falar mais sobre o 

assunto, pois ele se sente ouvido e reconhecido tal como é. Permite uma 

escuta mais apurada do outro. Por fim, resulta na obtenção de uma 

“relação” que, aos poucos, vai nos permitir conduzir a conversa. Os 

parâmetros a partir dos quais nos sincronizamos são de dois tipos: verbais 

e não-verbais (O’CONNOR, 2015, p.44) 

 

Rapport pode ser percebido em ambientes também, como corporativos, escolas, 

relacionamentos. Portanto, é possível estabelecer rapport em uma apresentação. 

Segundo O’Connor 
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Rapport no ambiente é geralmente superficial e advém de trabalho no 
mesmo prédio ou na mesma empresa. Aqui, você se equipara às 
expectativas das outras pessoas, com relação a padrões de vestuário ou 
aparência pessoal. Por exemplo, você não iria a uma reunião de negócios 
sem estar adequadamente trajado com roupas de trabalho, já que perderia 
credibilidade imediatamente. O compartilhamento de interesses e amigos 
também ajuda a construir rapport neste nível. 
Rapport no nível ambiental é frequentemente o primeiro ponto de contato. 
Ele “abre a porta” (O’CONNOR, 2015, p.48) 

 

Portanto, um rapport bem estabelecido como público, pode gerar grandes e bons 

resultados. Para isso, segue abaixo algumas dicas para estabelecer rapport em uma 

apresentação: 

1.1 – Tomar consciência de quem é o público alvo da palestra 

Significa fazer várias perguntas ao contratante ou quem solicitou a palestra, 

elaborando um briefing sobre o público que vai assistir e sobre o objetivo da 

palestra. 

1.2 – Escolher um bom título  

Procurar ser o mais original e criativo na escolha do título. A palestra tem de cativar 

logo à partida. Títulos muito óbvios, ou demasiado vulgares, levam a um 

desinteresse inicial e mesmo se as pessoas enfrentarem o desafio de ir, irão sempre 

com um pé atrás, o que condiciona a sua mente de forma limitadora e negativa. 

1.3 – A imagem também ajuda 

Sabe-se o impacto que tem uma boa imagem, como cita-se acima. Então a imagem 

deverá ser dentro do estilo do público e de acordo com o tema.  

1.4 – Ser pontual 

Seria um tema óbvio, se fosse cumprido. Portanto cria-se rapport com a plateia se 

chegar cedo no evento, preparar o material e iniciar a palestra na hora certa. Assim 

evita-se imprevistos de última hora e é possível observar a sala e expectadores 

quando possível. 

1.5 – Construir rapport no início da apresentação 

Alguns apresentadores iniciam uma palestra partilhando a uma história pessoal para 

iniciar o rapport, e ligar-se com o público. Recomendam comentar sobre si mesmo, 

como pessoas ao invés de falar de títulos acadêmicos, cargo, etc. 

1.6 – Solicitar feedback do público 
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Recomenda-se ter interação com o público ao longo da apresentação, para ter um 

feedback, se as coisas não estão acontecendo como planejado, com o feedback, 

poderá ter a oportunidade de fazer ajustes na apresentação, no momento certo. 

Esse feecback poderá ser solicitado também após a apresentação, para futuras 

melhorias ou então para esclarecimento de pontos dados na apresentação, que não 

ficou claro e possível detalhar durante a apresentação. 

1.7 – Utilizar o bom humor e metáforas 

Uma palestra não é uma aula, muito menos uma apresentação de resultados 

em powerpoint. Para cativar é necessário integrar a história, aplicar metáforas e se 

possível e dependendo do tema, colocar bom humor, lembrando, que neste último 

caso o público deverá ser conhecido previamente. 

As metáforas podem ser escritas previamente, ou escolhidas de acordo com a 

necessidade do público. Ou então criar uma história de acordo com o perfil do 

público e ainda inventar uma história na hora da apresentação. 

1.8 – Finalizar a apresentação 

Um bom fechamento de apresentação pode ganhar o público com o mesmo sucesso 

do início da apresentação. Neste caso, superação, criatividade, sensibilidade conta 

muito, com o cuidado de manter o tema inicial da palestra. 

1.9 – Ao final, esperar 

Se ao final da apresentação, ao invés de ir imediatamente embora, sugere-se 

esperar para conversar com o público ou com os organizadores do evento, assim 

podem surgir algum insight vindo deles, ou alguma sugestão de melhor ajuste do 

tema e da apresentação.  

 

2 - Calibragem 

Utiliza-se calibragem para a prática de rapport, onde através de verificações dos 

sinais não verbais do público, percebe-se os diferentes estados. Deve-se usar os 

sentidos para a calibragem, como os olhos, ouvidos e sensações. Muitas vezes um 

movimento de sobrancelhas pode informar o estado de uma pessoa. Então, quanto 

mais calibrado e apurado estiver os sentidos, mais fácil será detectar o estado do 

público. 
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A postura da plateia também pode ser calibrada, ângulo da cabeça, posição na 

cadeira, tensão muscular e expressões faciais podem ser identificadas. 

Segundo Vania Lucia Slaviero: 

Calibragem é a capacidade de reconhecer com precisão o meu estado 

interno e o estado de outra pessoa através da leitura de sinais não verbais. 

Em PNL, “calibrar” significa perceber os diferentes estados de espírito 

pessoais e das pessoas que me rodeiam. Todos nós temos essas 

capacidades e as usamos diariamente, por isso vale a pena desenvolvê-la e 

aperfeiçoá-la (SLAVIERO, Vania Lucia, Apostila Módulo II, 2015, p.10) 

  

A calibragem detecta em um indivíduo, os indicações não-verbais de acordo como a 

pessoa está naquele momento, onde pode-se perceber as associações que a 

pessoa está sentindo, como medo, raiva, tristeza, alegria, se está imaginando algo 

ou sentindo.  

A percepção pode se dar com comportamentos bem aparentes, bem como através 

de microexpressões. O palestrante que está calibrado com o público, conseguirá 

perceber esses comportamentos bem aparentes e se necessário for, muda de tática 

ou estratégia para a palestra, para poder obter a atenção do público. Essa mudança 

de tática, pode ser alterando o tom de voz, o tema apresentado ou então os gestos e 

ações durante a palestra. 

A calibragem já se inicia quando se busca informações sobre o tema da palestra, 

público que será apresentado, principais necessidades dos participantes, assim é 

possível saber o perfil do público. 

 

2.1 - Como praticar caligragem: 

2.1.1 – Praticar a auto calibração 

Um bom treinamento inicial de para aprender a calibrar é utilizando a audição, visão 

e sensações, como sugere-se abaixo. 

Estando em um ambiente, para uma auto calibração a visão, se observa 

detalhadamente o que se vê, cores, forma, tamanho. 

Para uma auto calibração auditiva, presta-se atenção nos sons do ambiente, desde 

os mais próximos, até os mais longes, mais baixos e mais agudos. 

Para calibração das sensações, percebe-se o que o corpo está sentindo, como 

vento no rosto, corpo encostado na cadeira, se está tenso ou relaxado, toques, 

batimentos cardíacos. 
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Tudo isso serve como treino para auto calibração e percepção de como se está. 

Segundo Bidot, Nelly e Morat, Bernardo, recomendam antes de uma auto calibração 

fazer o seguinte: 

Antes de trabalhar a calibragem propriamente dita, sugerimos que se tome 

consciência de sua capacidade de utilizar três de suas principais funções 

sensoriais: a visão, a audição e a propriocepção, isto é, o conjunto de 

sensações que provém de seu organismo (tensão dos músculos, posições 

relativas de seus membros, sensação de fome ou de sede, de saciedade, 

arrepios, relaxamento, pressão, etc). (BIDOT, Nelly & MORAT, Bernando, 

Neurolinguística Prática do dia-a-dia, São Paulo, 1997, p.40) 

 

2.1.2 – Praticar a caligragem com uma  pessoa 

Em seguida pode-se treinar calibração com outras pessoas. Estando com uma 

pessoa, pode-se observá-la quando esta pessoa relata algum acontecimento triste, 

feliz, estressante, agitado, quais são suas expressões, gestos, tom de voz. Pode-se 

até pedir para a pessoa contar uma nova história em outro contexto, para ver como 

altera o estado emocional da pessoa e consequentemente suas expressões. Assim 

observa esta pessoa de forma genuína, para poder calibrar. 

Aqui abaixo algumas dicas do que é possível calibrar em uma conversa com uma 

pessoa: 

- movimento dos olhos; 

- tamanho das pupilas; 

- movimentos de sobrancelhas; 

- piscadas; 

- cor da pele (vermelhidão ou palidez); 

- movimentos involuntários dos lábios; 

- tom de voz e velocidade; 

- movimentos involuntários dos músculos do corpo; 

- respiração. 

Uma dica de Bidot, Nelly e Morat, Bernardo para calibrar uma pessoa é a seguinte: 

Escolha uma pessoa com a qual você possa conversar durante cerca de 

vinte minutos. Use para este exercido o período de uma refeição ou um 

momento de descanso. Oriente a discussão para um ASSUNTO “SÉRIO” 

(profissional, econômico), tomando cuidado para não provocar sentimentos 

fortes demais. 

Calibre esse estado, batizado de “sério”. Em seguida, oriente a conversa 

para um outro assunto que implique um componente emocional mais 
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marcante (irritação, alegria, indignação, satisfação consigo, confusão). 

Calibre esse novo estado, anotando mentalmente quais parâmetros 

variaram em relação à calibragem do estado precedente. Traga a conversa 

de volta para uma área séria e calibre de novo esse estado. Certifique-se de 

voltar a encontrar exatamente os mesmos elementos não-verbais que 

observou de início. 

RECOMENDAÇÕES: Por ocasião da segunda calibragem, a da emoção mais 

forte, espere que seu interlocutor esteja bem “dentro dela”. Não o deixe, 

contudo, por tempo demais nesse estado. Nunca se esqueça da noção de 

respeito, que é a base da PNL. Utilize a relação para orientar a conversa. ). 

(BIDOT, Nelly & MORAT, Bernando, Neurolinguística Prática do dia-a-dia, 

São Paulo, 1997, p.40) 

 

 

2.1.3 – Praticar calibragem com um grupo de pessoas 

Um depoimento para o livro Neurolinguística Prática do dia-a-dia, Bidot, Nelly e 

Morat, Bernardo citam um exemplo de calibragem em uma reunião: 

Faço parte de uma grande multinacional, com uma pequena equipe de doze 

pessoas, gerida como uma pequena empresa independente e cujo gerente 

é pessoa muito dinâmica. Enquanto profissional de marketing, pareceu-me 

que esse contexto de trabalho muito informal nos levava a abordar e a 

conduzir novos projetos de forma pouco estruturada: não correspondíamos 

aos objetivos de garantia de qualidade da empresa. Meus colegas da 

pesquisa/desenvolvimento e da produção concordavam comigo em 

reconhecer que está vamos diante dos seguintes problemas: 

- Comunicação insuficiente entre nós no que dizia respeito aos novos 

projetas em andamento; 

- Frustração com a abordagem seqüencial das atividades de marketing, 

pesquisa/desenvolvimento e produção; 

- Dificuldade de enfrentar vários projetos sem termos compatibilizado 

nossos recursos com a carga de trabalho necessária. 

Decidi convocar uma reunião de trabalho sobre esses temas com meus dois 

colegas e nosso gerente comum, na manhã da sexta-feira seguinte, com a 

firme intenção de mudar as coisas. Como eu acabara de participar, na 

semana anterior, das três primeiras jornadas de um seminário de PNL, 

resolvi preparar com cuidado bem particular essa reunião, e optei por 

empregar duas das ferramentas abordadas no seminário: a calibragem e a 

sincronização. 

A primeira parte da reunião, durante a qual levei ao conhecimento do nossa 

gerente as dificuldades que estávamos percebendo, transcorreu muito bem. 

A calibragem do rosto, da voz e dos gestos de meu interlocutor provavam 

isso: 

Seu rosto estava sereno (testa lisa, rosto sem tensão muscular, seus gestos 

eram os de todos os dias); a troca de idéias, embora animada, não 

ultrapassava o tom moderado. Chegou o momento de propor minhas 

soluções para remediar as dificuldades já abordadas, ou seja, implantar 

uma estrutura de participação e de decisão colegiada, constituída por meus 
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dois colegas, nosso gerente e eu. A calibragem revelou-me um rosto que 

estava se fechando, com a diminuição das trocas verbais e gesticulação 

contida. O estado interior de nosso gerente estava mudando! 

Decidi sincronizar-me com ele, desacelerando a velocidade de minha fala, 

baixando o tom de voz e prestando atenção para escolher um vocabulário 

que fosse menos ameaçador e agressivo possível, pois decerto eu acabara 

de abalar algumas de suas prerrogativas de “chefe”. Assim, consegui 

retomar o diálogo e fazer a reunião progredir. 

Tornei a empregar a dupla calibragem/sincronização várias vezes durante a 

reunião, que terminou três horas depois. Eu estava satisfeito: tínhamos 

conseguido o consentimento de nosso gerente para implantar essa 

estrutura de participação colegiada. Quando ele olhou, então, para o 

relógio, percebeu que a hora de almoço se passara, que se esquecera de ir 

buscar os filhos na escola e que não telefonara para sua esposa! ). (BIDOT, 

Nelly & MORAT, Bernando, Neurolinguística Prática do dia-a-dia, São 

Paulo, 1997, p.40) 

 

Esse exemplo citado acima pode ser utilizado em uma apresentação em público, 

palestra, aula ou outros eventos.  

Se uma pessoa do público está fora de sintonia com a apresentação, 

inconscientemente poderá induzir outras pessoas a saírem da sintonia. 

Então se o apresentador está calibrado com o público e percebe que algumas 

pessoas estão fora da sintonia da apresentação, começa a calibrar esta pessoa, 

para traze-la de volta para o contexto da apresentação. Assim todos os que estão 

fora de sintonia, poderão acompanhar a apresentação até o final, de forma integral e 

consciente. 

 

3 - Palavras de poder 

Como citado na Linguagem Corporal, as palavras também fazem parte da 

comunicação, mesmo representando somente 7% do contexto. 

Algumas palavras podem influenciar significativamente numa apresentação, 

podendo alavancar frases de forma positiva ou então destruir e desvirtuar o que se 

está dizendo. 

Exemplos de palavras de poder: 

“Não” – quando aplicado no início da frase, pode ser desconsiderado e a atenção 

volta somente para o que foi dito após a palavra “não”. Por exemplo: “não estamos 

em crise”. O ideal é informar, que se está com uma economia estável. 
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“Mas” – a frase que vem após o “mas”, no meio de uma frase, pode anular o que 

veio antes do “mas”. Isso poderá ser utilizado de forma negativa, prejudicando a 

apresentação ou positiva, acrescentando informações na frase ou apresentação.  

Um exemplo negativo da utilização do “mas”: “Está com uma economia estável, mas 

ainda tem riscos de crise”.  

Exemplo positivo: “Temos riscos de crise, mas a economia está estável”. 

Outra opção que pode substituir o “mas” ou ligar uma frase para reforçar ainda mais 

o objetivo, é a utilização da palavra “e”. 

Por exemplo: A equipe é disciplinada “e” organizada. 

“Tenho”, “posso”, quero”: dão empoderamento a pessoa que está apresentando e a 

frase e ações vindas consequentemente.  

A utilização da palavra “tenho” traz um peso a frase e a ação, como uma obrigação 

imposta e obrigatória.  

Por exemplo: Eu “tenho” que dar esta palestra. 

Já a palavra “posso”, pode alterar o significado, empoderando quem está falando a 

frase e dando mais autonomia e direito de escolha. 

Por exemplo: Eu “posso” dar esta palestra. 

A palavra “quero”, dá muito mais autonomia e vontade do que o item anterior, onde 

se entende que existe muito mais liberdade na ação. 

Por exemplo: Eu “quero” dar esta palestra. 

Substituir o “se” por “quando”: a palavra “se” dá a entender que existe flexibilidade e 

escolha da ação a ser realizada. Já a palavra “quando”, já se pressupõe que está 

decidido. 

Substituir o “espero” por “sei”: o “espero” deixa dúvidas e enfraquece a linguagem. 

Já o “sei” dá mais autonomia para o desejo.  

Por exemplo: eu “espero” aprender alguma coisa. Modo correto: eu “sei” que vou 

aprender isso. 

Subsitituir o “tentar”, pelo “vou fazer”: o “tentar” significa possibilidade de fracasso ou 

que nunca vai ser feito o que deseja, já o fazer transmite confiança e credibilidade.  

Por exemplo: vou “tentar” dar esta palestra, ou “vou dar” esta palestra. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Para que uma apresentação em público tenha êxito, é essencial cumprir pelo menos 

parte das dicas citadas acima, que são dicas básicas de programação 

neurolinguística, onde permite chamar a atenção do público ou expectador para o 

que realmente está sendo apresentado, de forma íntegra e congruente. 
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