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As apresentações públicas são uma forma muito eficaz tanto de comunicação interna 
como externa. Elas são excelentes para a introduzir novos conceitos na agenda da tua 
equipa, apresentar o teu trabalho aos stakeholders ou até educar o teu público-alvo. 
Mesmo assim, sendo tão comuns e úteis, muitas vezes as apresentações são vistas 
como perdas de tempo e extremamente aborrecidas, simplesmente porque quem faz 
apresentações não dedica tempo suficiente a torná-las atraentes, não sabe como o 
fazer ou não se incomoda a prepará-las bem. 

A maioria de nós provavelmente já passou por essa experiência. Não é muito difícil que 
nos lembremos de uma apresentação na qual o orador era tão monótono que era 
impossível alguém ficar concentrado, ou de um momento em que ele ou ela tinha os 
slides carregados de informação e dedicou-se a ler os textos em vez de manter 
contacto visual com a audiência, ou quando haviam tantas palavras desconhecida ou 
termos técnicos que era impossível compreender de forma clara o tema. Não são 
memórias muito agradáveis, certo? Então, o que devemos fazer para salvar a nossa 
futura audiência destas experiências desagradáveis? 

As apresentações focam-se em 3 itens: o que vais apresentar, como vais apresentar e 
que tipo de suporte (visual, auditivo, etc) irás utilizar para transmitir a tua mensagem. 

Passo 1 - Sabe o que estás a apresentar 

Se não consegues compreender aquilo de que vais falar, porque consideras sequer a 
hipótese de explicá-lo a outras pessoas? Antes de decidires fazer uma apresentação 
certifica-te que estás bem dentro do tema. E isso não significa apenas saber qual o 
texto e os tópicos da apresentação. Deves ser capaz de dar informações extras sobre o 
contexto desse trabalho, sobre o conteúdo e sobre os planos futuros. Muitas vezes irás 
ouvir perguntas sobre informações que o trabalho não menciona ou não explora em 
detalhe, por isso é sempre bom estares preparado/a. Por outro lado, quando te 
perguntam algo em que não te sentes à vontades, não tenhas medo de dizer que no 
momento da apresentação não tens todas as informações necessárias para responder e 
oferece-te para ficar em contacto com essa pessoa para transmitires a resposta quando 
souberes a resposta. 

 

7. Apresentações 
Como fazer apresentações que envolvem o público? 
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Passo 2 - Conhece o teu público 

Pessoas diferentes têm interesses diferentes, por este motivo não devem haver duas 
apresentações iguais. Uma coisa é falares sobre o teu projeto para alguns 
patrocinadores e outra é apresentá-lo aos voluntários que irão trabalhar nele. Além das 
atividades, os patrocinadores vão estar interessados na visibilidade que irão ter ou nos 
princípios éticos que estás a promover. Os voluntários vão estar interessados nas 
oportunidades que eles têm para se envolverem mais e importam-se menos com a 
visibilidade do projeto. Para cada grupos precisas de uma apresentação diferente. 

Além disso, o vocabulário que deves usar, o design gráfico da apresentação, o nível de 
interação, e todos os restantes elementos da tua apresentação deverão ser adaptados 
às pessoas a quem estás a apresentar. Se apresentares um texto muito complicado aos 
voluntários com muita informação técnica, eles não vão entender quase nada e vão 
ficar aborrecidos. Se apresentares a informação de forma muito simples para as pessoas 
que vêm do ambiente de negócios, eles vão pensar que não é nada de sério e 
ignoram-te. 

Antes de preparares a tua apresentação, a primeira pergunta que deves fazer a ti 
mesmo/a é: "Qual é o interesse do meu público-alvo neste trabalho?" e foca a tua 
apresentação sobre isso. A segunda: "Como pode o público tirar partido desta 
informação?" e inclui também estes dados. As pessoas vão dar mais atenção a assuntos 
sobre os quais estão cientes de que podem ajudar a melhorar a sua vida de alguma 
forma. Por isso, certifica-te que tens em conta a idade, a formação cultural e 
profissional, o nível de educação e qualquer outro aspeto que possa ser relevante para 
aquilo que vais partilhar. 

Passo 3 - Seleciona a informação relevante 

As pessoas têm uma capacidade limitada de adquirir novas informações, por isso se as 
bombardeares de informação corres o risco que, no final, elas não se lembrem de 
quase nada. As apresentações devem ter a quantidade mínima de informação possível 
mas que ainda consiga transmitir o que se pretende, tenta fazer isto da forma mais 
simples e breve possível. Depois de fazeres um plano do que queres incluir, pega no 
conteúdo e tema a tema pergunta-te se cada um deles é relevante e quanto iria a 
apresentação perder se algum estivesse em falta. 

Passo 4 - Pensa na experiência, não apenas no conteúdo  

Como foi mencionado na primeira parte deste manual,a 
comunicação no século 21 já não se trata de transmitir 
uma mensagem; trata-se da transmissão de conteúdo e 

Pensa na experiência, não 
apenas no conteúdo 
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de experiências. Deves definitivamente considerar os apoios que podes usar para a 
criação de uma experiência assim. As fotos enviam uma mensagem forte, muito mais 
forte do que o texto simples, desta forma elas são sempre bem-vindas a qualquer 
momento. O que te pode convencer que existe um problema de poluição numa certa 
região? Umas tabelas estatísticas sobre uns poluentes ou uma foto dos animais que 
estão sofrer com isso? Facilmente encontras fotos disponíveis online e existe uma 
abundância de sites que as oferecem gratuitamente. Uma foto eficaz pode melhorar 
drasticamente a forma como o público assimila a informação que estás tentar transmitir.  

Além disso, as apresentações não são apenas feitas com o PowerPoint. Encontra 
maneiras de interagir com o teu público para criar essa experiência. Exemplifica as 
coisas de que estás a falar com exemplos. Tenta dar mais significado aos números e 
tenta fazer com que os espetadores entendam melhor o contexto ou fá-los visualizar 
aquilo que parecem números aleatórios em gráficos informativos. Tenta convidar 
pessoas que possam partilhar a sua experiência no assunto. Procura demonstrar a 
aplicação prática daquilo que estás a falar ou tenta criar emoções com a ajuda de um 
vídeo. Introduz exercícios pequenos para fazer com que o teu público esteja mais 
consciente sobre os seus sentimentos ou dá-lhes a oportunidade de contribuírem algo 
para a apresentação. Usa música para criar a atmosfera que procuras. Usa flipcharts 
para criar conteúdo à medida que vais avançando. Em suma, tenta esquecer-te da 
transmissão de texto. Estás a transmitir uma nova experiência e tudo o que te ajude a 
atingir isso é bem-vindo. 

Passo 5 - Elabora slides simples com o mínimo de texto possível 

Enquanto os auxílios visuais são bons e o uso de imagens eficazes é altamente 
recomendado, os slides que estamos a preparar não devem conter demasiado texto ou 
suportes visuais. Isso irá apenas distrair os participantes da informação essencial e fazer 
com que percam a concentração daquilo que realmente é importante. 

A primeira coisa a lembrar: os slides são apenas parte da 
apresentação! Nem sequer são a parte principal. Se os 
slides fossem a parte mais importante da tua 
apresentação então porque não os envias 
simplesmente por e-mail a todas as pessoas? Lembra-
te, não estás a transmitir texto; estás a transmitir uma 
experiência e emoções. Os slides por si só não o 
conseguem fazer, eles servem apenas de apoio ao que estás a falar.  

Em termos de números, é considerado norma que não se deva ter mais de 15 slides em 
um 15-30 minutos de apresentação e que cada slide não tenha mais de 3 linhas, cada 
uma com um máximo de 5 palavras. Por outro lado, apresentações diferentes que 

Um slide não deve ter 
mais de 3 linhas, cada 

uma com um máximo de 
5 palavras  
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abordam grupos diferentes requerem uma abordagem mais diversificada, mas é 
aconselhável que te tentes centrar nestes números.  

A nível da tipo de letra, tenta manter o mesmo ao longo da apresentação. Ter dois 
tipos de letra (por exemplo, um para os títulos e outro para o conteúdo) deve ser 
suficiente. Além disso, tenta manter o tamanho da fonte e a cor, mantém as mesmas 
para os títulos, conteúdo e anotações. As pessoas gostam de criatividade e variedade 
mas também gostam de um pouco de ordem. 

Se queres que os teus slides chamem a atenção podes tentar usar outros tipos de letra 
para além dos que vêm incluídos no software. A Internet tem uma grande variedade de 
tipos de letra, a maioria está disponível gratuitamente. Por outro lado, certifica-te de 
que é legível e que as letras não têm decorações a mais. Geralmente considera-se que 
as fontes Sans Serif, as que não têm pequenas "caudas" nas letras, são mais 
apropriadas. Lembra-te que se fizeres o download da Internet a fonte apenas ficará 
disponível no teu computador. Assim que abras os slides noutro computador que não 
tenha essas fontes instaladas, elas são substituídas por um tipo de letra padrão, por isso 
terás de instalar as tuas fontes também nesse computador. 

Certifica-te que existe contraste suficiente entre a fonte e o fundo para que o texto seja 
legível. Além disso, tenta verificar se o tamanho do texto é grande o suficiente para 
que as pessoas que se sentem na última fila (ou o mais distante da tela possível) ainda 
consigam ler. 

Para tornares a apresentação mais apelativa podes adicionar alguns elementos gráficos 
como decorações, tentado sempre não encher demasiado os slides. As transições 
servem para a mesma finalidade mas muitas vezes apenas distraem a audiência, tenta 
não colocar mais do que algumas das mais simples (não demasiado saltitante nem 
muito prolongada) e procura manter a mesmo durante o slideshow.  

Se tiveres mais texto que queiras colocar, como relatórios ou outros materiais que não 
cabem nos 15 slides, podes criar um folheto para distribuir no final da apresentação. 
Evita distribuí-los no início, as pessoas vão começar a ler e não vão prestar atenção à 
tua apresentação. Deves contudo anunciar logo no início que irás entregar esse 
documento. 

Passo 6 - Pratica a tua apresentação 

Não é por acaso que o Steve Jobs, mesmo com toda a sua experiência em fazer 
apresentações que são vistas por milhões de pessoas, praticou cada uma delas com 
vários meses de antecedência. Ele sabia o que qualquer bom apresentador sabe: a 
melhor maneira de mostrar confiança, de ser fluente o suficiente e de conseguir 
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transmitir as emoções certas, é a prática. E este não é o único benefício: ao ensaiares as 
tuas apresentações poderás também fazer alterações a algo errado ou que possa ser 
dito de outra forma, melhorando-a ainda mais. 

Quer ensaies a sós com o teu computador, em frente de uma câmara  (do modo a 
avaliares o que precisa de ser melhorado), ou na frente de uma audiência "a fingir", o 
tempo que demoras está a ser investido para uma apresentação perfeita, o que muitas 
vezes pode significar a diferença entre o sucesso e o fracasso do teu trabalho. Lembra-
te de usar este momento de ensaio não apenas para praticares mas também para 
obteres feedback em relação ao teu trabalho. 

Passo 7 - Faz a apresentação 

Esta é de longe a parte que é considerada a mais complicada, envolvendo por vezes 
emoções e medos esmagadores. Mesmo assim, com bastante prática e experiência 
anterior, as coisas devem ser bastante simples.  

Aqui estão alguns aspetos que deves considerar durante a apresentação:  

! Primeiro e mais importante - não sejas monótono! - Nunca fales no mesmo 
tom ou com o mesmo ritmo do início ao fim. Procura mudar o tom, enfatizar 
diferentes palavras que são importantes na frase, usar as pausas, mudar o ritmo, 
mostrar entusiasmo ou contar uma piada! Faz o que for preciso para trazer a 
mudança necessária para que o público não adormeça com o tom constante da 
tua voz. 

! Fala alto e claramente - Para teres a certeza que te estão a ouvir (mas não 
demasiado alto), imagina que estás a falar com a última pessoa ao fundo da sala 
e ajusta o volume adequadamente. 

! Não fales rápido demais - O fato de estares ansioso/a pode fazer com que fales 
mais depressa do que é normal. Isto é um mecanismo de defesa do teu cérebro, 
quanto mais rápido falares mais curto será o espaço de tempo em que estarás 
sobre stress, tenta controlar isso. Mais adiante, quando fizeres a apresentação a 
um público que não têm essa língua como materna, pode ser mais difícil fazer 
com que te acompanhem mesmo que mantenhas um ritmo normal, tenta 
lembrar-te deste pormenor. 

! Não leias diretamente dos slides - Se tiveres cometido o erro de colocar muito 
texto nos slide irás sentir o impulso para os leres em vez de falares livremente 
com o público. Tem em mente que eles também conseguem ler e que não 
precisam que alguém o faça em voz alta, usa este texto como suporte para 
transmitir mais informação e algumas emoções. Além disso, as pessoas 
dificilmente conseguem ler e ouvir ao mesmo tempo, se houver muito texto a 
sua atenção será direcionada para um dos dois, mais frequentemente para o 
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texto do que para ti. 
! Usa o vocabulário apropriado - Como foi dito anteriormente, deves primeiro 

conhecer o teu público e ajustar a tua apresentação às pessoas presentes. Isto é 
válido não só para o conteúdo mas também para as palavras que estiveres a 
usar. Nem todas as pessoas conseguem compreender diferentes termos 
técnicos, ou ainda pior, calão ou dialetos. Diferentes audiências podem não 
entender o dialeto de certas regiões. Além disso, quando te expressas numa 
linguagem que é estranha para o público vai ser muito difícil que compreendam 
a maioria das expressões ou palavras que não pertencem ao seu vocabulário do 
dia-a-dia. 

! Mantém uma linguagem corporal adequada - Seria possível criar um novo 
manual apenas para referir a linguagem corporal. Os nossos gestos podem 
significar imensas coisas diferentes. Mesmo assim, existem alguns aspetos que 
são mais importantes e chegam por vezes a ser completamente ignorados.  
Primeiro: o contacto visual. Mantém sempre contacto visual com toda a tua 
audiência. Não olhes para o chão, para o teto, para o ecrã ou apenas para 
alguns dos participantes. Tenta manter sempre contacto visual com cada uma 
das pessoas presentes. 
Segundo: mantém uma postura aberta. Procura manter as mãos de forma a que 
não estejam a cobrir o corpo. Ao fazeres isso conseguirás transmitir simpatia, 
abertura e vontade. Tenta não cruzar os braços, à frente ou atrás das costas, 
como se fosses um professor à antiga à espera de bater em alguém! 
Terceiro: não mostres o teu stress. Não te distraias com os dedos ou com o anel 
que tens, com o cabelo, canetas, telefone ou qualquer outra coisa. As pessoas 
perdem a atenção quando os olhos detetam movimento; se tua mão está 
sempre em movimento não esperes que alguém esteja a prestar atenção ao que 
dizes. Além disso, estes fatores tendem a demonstrar inseguridade e o teu 
público dificilmente irá acreditar no que dizes. 
Quarto: não te movas em demasia! É aconselhável que alteres a tua posição, 
especialmente quando introduzes novos elementos na apresentação, mas se te 
moveres constantemente de um lado para o outro vais fazer com que as pessoas 
se foquem mais nos teus movimentos do que nas tuas palavras. 
Quinto: sorrir e mostra entusiasmo! A tua audiência não vai ser mais entusiástica 
do que tu! Se não te mostrares entusiasmado/a sobre aquilo que estás a 
apresentar, qual o motivo para o público te dar atenção?  

! Começa com um pequeno resumo, termina com uma revisão - No início deixa 
as pessoas saberem sobre o que vais falar de forma a que criem o contexto 
apropriado e também para  ajudar à criação de uma ligação entre os seus 
interesses e os conteúdos que vais transmitir. Termina com uma revisão para que 
as pessoas se lembrem daquilo que estiveram a aprender. 
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! Interage com o público - Depois de ouvir, ouvir e ouvir ... a maioria das pessoas 
desliga-se do que estás a dizer se nada lhes prender a atenção. Fazer algumas 
interações com o público é uma das melhores maneiras de o fazer. Pergunta  às 
pessoas qual a sua opinião sobre um determinado tópico. Faz pequenas 
perguntas ou jogos para os acordar (e.g. "Todos aqueles que já participaram 
num intercâmbio para jovens, por favor levantem a mão").  Dá-lhes a chance de 
intervirem: se colocarem uma questão no meio da apresentação é excelente! 
Significa que alguém está a ouvir! As melhores apresentações parecem 
conversas, por isso, tanto quanto possível, tenta promover este tipo de 
interação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


