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RESUMO 

 

O presente artigo busca refletir teoricamente sobre o potencial da Programação Neurolinguística (PNL) 
para autoconhecimento e enriquecimento do trabalho docente. A pesquisa tem caráter de natureza 
qualitativa e interpretativa. Este estudo problematiza sobre um dos pilares da PNL, o auto-rapport e o 
rapport com as outras pessoas, mais especificamente no enriquecimento do trabalho docente, 
otimizando as habilidades de comunicação. Sendo assim, os referencias estudados no Curso 
Programação Neurolinguística: Educação Sistêmica com Qualidade de Vida Practitioner do Instituto 
Educacional de Bem com a Vida, entre outros, nortearam as reflexões sobre nossas atitudes para 
melhorar e interiorizar a empatia, bem como, o comportamento frente aos outros e as coisas.  
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ABSTRACT  

 

This article seeks to theoretically reflect on the potential of Neurolinguistic Programming (NLP) For self-

knowledge and enrichment of teaching work. The research has a qualitative and interpretative character. 

This study questions about one of the pillars of NLP, self-rapport and rapport with other people, more 

specifically in the enrichment of teaching work, optimizing communication skllis. Thus, the references 

studied in the Pratitioner-NLP of the Instituto Educacional de Bem com a Vida, among others, guided 

the reflections on our attitudes to improve and internalize empathy, as well as, behavior towards others 

and things. 
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INTRODUÇÃO  

 
 A busca pelo autoconhecimento tem sido uma constância na sociedade atual, 

para crescimento pessoal e ajustes que permitem o desenvolvimento integral de si. A 

Programação Neurolinguística-PNL é uma técnica que permite conhecer o programa 

mental e para a SBPNL (2011) é “um manual de instruções para a mente.”  

O termo Programação Neurolinguística (PNL) aborda três áreas. A programação, que 

é o desenrolar das ações para atingir metas. Neuro se refere a mente, pensamento e 

os processo neurológicos por meio dos sentidos. Linguística se refere ao uso da 

linguagem consigo e com os outros. A PNL dispõe de técnicas que favorecem o 

desenvolvimento humano, despertando o que está dentro, o que reflete em todos os 

aspectos da vida. 

Dessa forma, O curso Practitioner em PNL, pode proporcionar uma melhor 

compreensão do desenvolvimento humano, como potencializar a capacidade de 

aprendizado pessoal e assim melhorar seu relacionamento intra e interpessoal.  A 

atenção consigo mesmo é um convite  a sair da “zona de conforto”  e gerenciar a sua 

própria mudança. Segundo Sócrates (479-399 a.C.) “Conhece-te a ti mesmo.” Pois 

assim poderá perceber que seus filtros ou limitações podem interferir na forma como 

vê as coisas. 

O rapport é uma dos alicerces da PNL, que oferece subsidio para o aumento 

da qualidade da comunicação, favorecendo o desenvolvimento humano. O termo 

rapport vem do francês rapporter que significa harmonia nas relações (consigo mesmo 

ou com os outros), promovendo relações confortáveis. O auto-rapport contribui para 

percepção de si mesmo e do mundo, mudança de atitude consigo e com o outro, 

mudança de comportamento, dentre outros aspectos que contribuem para uma maior 

satisfação para o individuo.  

Este estudo propõe a reflexão sobre como a PNL pode potencializar o auto-rapport e 

enriquecer o trabalho pedagógico. Assim ao longo do trabalho, será abordado o 

rapport, considerado um dos ingredientes mágicos da PNL e sua utilidade no processo 

de comunicação, na vida pessoal e profissional. No trabalho docente a comunicação 

é uma ferramenta que pode ser otimizada, quando a linguagem é ajustada, pois 

possibilita uma melhor a relação entre professor e estudante, criando um ambiente de 

confiança. Diante disso, a arte da empatia, harmonia para  
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relacionamento é conhecida como rapport. Assim a PNL, pode ser uma ferramenta 

útil para melhoria do auto aperfeiçoamento e ganhos no relacionamento entre 

professor e aluno, assim como êxito na comunicação ao longo do processo de ensino 

e aprendizagem. 

 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

 

1.1 PNL e o Rapport 

A Programação Neurolinguística (PNL) iniciou-se na década de 70, nos 

Estados Unidos. Criada por John Grinder, professor de linguística e o Richard Blander, 

psicólogo, a PNL é definida como o estudo do comportamento subjetivo do ser 

humano e formas de conduzir a mudanças de comportamento por meio da linguística. 

Portanto, utiliza-se de técnicas e formas de comunicação para   acontecer a mudança 

pessoal e alcançar objetivos. 

 

A PNL foi especificamente criada para nos permitir fazer a mágica, criando 

novas maneiras de entender como a comunicação verbal e não verbal afetam 

o cérebro humano. Desta forma ela se apresenta como uma oportunidade 

invulgar, não de comunicarmo-nos melhor com nós mesmos e com os outros, 

mas também, de aprender como obter maior controle sobre o que nós 

consideramos funções automáticas da nossa própria neurologia. GOLFINHO 

(1998) 

 

Neste sentido, as mudanças internas possibilitam que o individuo reconheça e utilize 

suas capacidades administrando melhor seu emocional  e exprimindo em todas as 

áreas da vida. Assim a “PNL educa a sua atenção e sua percepção, para o 

autoconhecimento e conhecimento do outro.” SLAVIERO (2020). 

O termo programação está relacionado a como acontece a organização das 

ideias e as ações para alcançar metas. Neuro (derivado do grego neuron para nervo)  

que  está relacionado a mente e como se da os pensamentos. Assim, está associado 

ao “nosso sistema nervoso e aos caminhos mentais eu envolvem os cinco sentidos: 

visão, audição, tato, olfato e paladar”. DIAS; PASSOS  (2008). 
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A linguística (derivado do latim que significa linguagem) como a linguagem  é 

usada para ordenar pensamentos e comportamentos e comunicação verbal e não-

verbal com o outro.  O’ CONNOR (2003). 

Por meio de técnicas da PNL pode-se despertar a consciência para perceber como é 

construído o pensamento, que gera sentimento e ação. Conforme, SLAVIERO (2020) 

“Algumas vezes nossos modelos mentais de mundo nos auxiliam, outras vezes eles 

realmente nos limitam.” Portanto, ao compreender a maneira de ser e agir no presente, 

abre-se para a possibilidade de escolhas sobre como gostaria de ser e agir no futuro.  

A PNL trabalha com as forma  de comunicação verbal e não verbal  e como esses 

padrões afetam sobre os aspectos emocionais do individuo. A comunicação é inerente 

ao ser humano, assim é preciso estar atento à linguagem, pois todas as formas de se 

comunicar, podem ser administradas, otimizando comportamentos satisfatórios.  

 

 

O campo da PNL baseia-se na compreensão de que criamos grande 

parte da nossa experiência pela maneira como vemos, ouvimos e 

sentimos as coisas em nosso corpo-mente, normalmente considerado 

como um todo denominado pensamento. ANDREAS (1993) 

 

 

A aplicação da acuidade sensorial (ver ouvir e sentir) consciente é fundamental 

para a PNL, pois estar atento ao que esta acontecendo dentro de você e a sua volta 

auxilia na busca por mudanças positivas no desempenho em relação ao 

comportamento, comunicação humana.   

 Para PNL a comunicação ocorre por meio dos sistemas sensoriais que são 

compostos pelos cinco sentidos: Visão, audição, paladar, tato (cinestésico), olfato. E 

então, vem a pergunta, Como se comunicar melhor? Os fatores que influenciam na 

habilidade de uma comunicação mais efetiva estão relacionados em como o corpo 

fala, sendo que 7% é palavra falada, 38 % é a entonação da fala (o tom de voz) 55% 

é a fisiologia (o olhar, gestos e postura).   

O rapport é um dos alicerces da PNL e fundamental no processo de comunicação bem 

sucedida. A palavra rapport é de origem francesa, que cria uma atmosfera de 

harmonia, confiança, compreensão, respeito. Portanto o auto-rapport  permite um 

diálogo interno a fim de escutar a voz do coração. O rapport consigo mesmo é 



 

observação e acolhimento dos processos mentais, físicos e emocionais são 

essenciais para se conscientizar dos diálogos internos que controlam e limitam suas 

ações. E assim desenvolver estratégias pessoais que desperte  a força interior e criem 

um estado harmonioso, administrando seus processos conflitantes.  

 Para a PNL, importa comportamentos uteis que podem provocar mudanças 

positivas na vida de uma pessoa, potencializando suas qualidades.  Assim foram 

construídos os pressupostos PNL que servem de estrutura para guiar as técnicas, 

bem como os princípios para entender o modo que vivemos, e como se dão os 

pensamentos e ações que influenciam na experiência.  Os pressupostos discorridos 

são apenas alguns, sem esgotar o assunto. “Todos nós possuímos (ou potencialmente 

possuímos) todos os recursos de que necessitamos ou então podemos cria-los.” 

Todas as pessoas possuem recursos mental e físico que precisam pra desenvolver a 

habilidade que desejar. Portanto, recurso é o que a pessoa possui e habilidade ela 

pode desenvolver. “Se o seu objetivo não está sendo alcançado, mude a estratégia!” 

Que outras estratégias você adotaria para alcançar seus objetivos? O que e como 

você quer? Sair da acomodação é uma forma de buscar outras opções e flexibilizar o 

pensamento e o comportamento até conseguir seu objetivo. “O valor de um individuo 

é constante, enquanto seu comportamento pode mudar.” Dias e Passos (2008) 

explicam que é possível ver as pessoas além daquilo que demonstram ser com 

determinada atitude, e assim poder valorizar o ser humano que está por trás daquele 

comportamento que muitas vezes não agrada; isto é, ir além das aparências. ”O mapa 

não é território. Nenhum mapa é melhor ou mais verdadeiro do que o mapa do outro.” 

ANDREAS E FAULKNER (1995) deduzem que, por este motivo, reagimos aos nossos 

“mapas”, e não à realidade em si. Ou seja, criamos um modelo para interpretar o 

mundo, fundamentado em nossas experiências anteriores, crenças limitantes, e no 

que percebemos com nossos sentidos. “O significado da comunicação não é 

simplesmente aquilo que você pretende, mas também a resposta que obtém.” O 

cuidado com as palavras na comunicação determinada se o comunicado foi dado de 

forma adequada. Observar  as respostas é uma forma  de ajustar a comunicação para 

que ela se torne eficaz. 

 As ferramentas da PNL são fundamentais para facilitar o processo da 

comunicação esclarecedora. O estabelecimento do Rapport no processo da 

comunicação leva o comunicador a se adaptar a linguagem verbal e não verbal do 

ouvinte e a conversa é considerada confortável.  



 

 
 

Rapport é a capacidade de entrar no mundo de alguém, fazê-lo sentir que você 
o entende e que vocês têm um forte laço em comum. É a capacidade de ir 
totalmente do seu mapa do mundo para o mapa do mundo dele. É a essência 

da comunicação bem-sucedida. ROBBINS (2006). 
 
 

Em PNL, rapport é a palavra chave para a construção de relacionamentos de 

qualidade e respeitoso consigo e com o outro. O processo de ensino aprendizagem 

envolve comunicação e relacionamento que quando estabelecido com rapport gera 

confiança, sintonia e por consequência um forte vinculo. O processo de ensinagem 

precisa ser dialógico, dinâmico e de acolhimento e a PNL pode potencializar o trabalho 

pedagógico quando ela preza pela qualidade nas relações humanas, otimizando a 

interação entre professor e estudante. Ao trabalhar com comportamentos uteis, 

considera-se que conhecer estratégias de comunicação  criadas a partir de pesquisas 

na PNL é uma forma de  fortalecer p ambiente de aprendizagem e desenvolver uma 

interação positiva que interfere na qualidade acadêmica do estudante. Construir 

rapport envolve o objetivo de garantir que, o relacionamento consigo e com a outra 

pessoa haja a sensação de respeito como individuo único, reconhecendo sua 

comunicação verbal e não verbal, sim; as pessoas que estão em harmonia 

correspondem a linguagem corporal umas das outras. Rapport é habilidade de 

acompanhar, espelhar e imitar equalizando ao comportamento verbal e não verbal dos 

estudantes. Para isso, se faz necessário desenvolver a empatia e “copiar” fisicamente 

os comportamentos da outra pessoa de maneira que ela se sinta ouvida e entendida.   

 

Como se constrói o rapport: Tendo interesse autêntico na outra 

pessoa.  Sendo curioso quanto a quem é e como pensa esta pessoa.  

Estando disposto a ver e compreender o mundo a partir do ponto de 

vista desta pessoa. GOLFINHO (2007) 

 

Neste sentido, o rapport cria espaço para a pessoa ser ouvida, não significa 

que precisa concordar com o ponto de vista. Estabelecer um espelhamento do 

comportamento da pessoa, linguagem corporal, tom de voz, palavras, ter estado de 

espirito semelhante. Portanto, a comunicação eficiente é fundamental para 

compreensão da mensagem. A comunicação ocorre por meio dos sentidos, isso 

significa que praticar atividades envolvente, praticada junto com os estudantes, 



 

usando exemplos interessantes, explorando todos os sentidos do sistema sensorial é 

um fator que impulsiona a aprendizagem. Neste sentido, a adequação da linguagem 

é necessária para que todos possam ter oportunidade de vivenciar de forma prazerosa 

a construção do conhecimento. 

A PNL, na sala de aula se torna eficaz quando o professor  ensina usando 

gestos e posições corporais similares às deles, ajustando o tom de voz  semelhante. 

Além de favorecer a percepção da linguagem verbal e não-verbal na sala de aula,  

provocando estados de harmonia para o aprendizado. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Os elementos da PNL estudados no practitioner favorecem o acolhimento das 

questões pessoais, bem como o fortalecimento das relações e alavanca a motivação 

para alcançar sucesso em todas as áreas da vida. 

A PNL potencializa a auto-percepção para desenvolver a habilidade de 

administrar os pensamentos, os conflitos do estado interno. Todas as pessoas 

possuem os recursos necessários para despertar suas capacidades de reconhecer o 

que pode ser aperfeiçoado.  A flexibilidade consigo é fundamental diante do processo 

contínuo de autoconhecimento que aguça para a mudança e para o novo. Perceber 

como acontece a comunicação, pois o importante é o que o outro entende das 

palavras faladas. Portanto, os elementos do rapport como, acompanhar o outro, e 

espelhar o comportamento físico da outra pessoa de uma forma sutil e respeitosa, 

ajustar o comportamento verbal e não verbal para estabelecer um vinculo mais 

confiável com os estudantes. 

Neste sentido, a PNL é uma ferramenta que proporciona uma série de técnicas 

e reflexões com a intenção de descobrir como se comunicar diretamente  em atenção 

plena consigo mesmo e obter o seu melhor na vida, inclusive na  profissão. Assim 

nota-se que a PNL auxilia no processo de comunicação entre   professor e estudante 

abrindo espaço para um relação de confiança, que reflete no processo de ensino e 

aprendizagem. 

 

 



 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

ANDREAS, C. A essência da mente: usando seu poder interior para mudar. São 

Paulo: Summus, 1993. 

ANDREAS, S.; FAULKNER, C. Programação Neurolinguística: a nova tecnologia 

do sucesso. Editora Campus: Rio de Janeiro. 10 ed. 1995. 

O’CONNOR, J.; SEYMOUR J., Introdução à Programação Neolinguística, Summus 
Editorial, São Paulo, 1995. 
 
O’CONNOR, J. Manual de Programação Neurolinguística: PNL- um guia prático 
para alcançar os resultados que você quer. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2003. 
 
SLAVIERO, V, L. De bem com a vida na escola – Ground – São Paulo. – 2004. 
 
SLAVIERO, V, L. Programação Neurolinguística: Educação Sistêmica com 
Qualidade de Vida.– Curitiba – 2020. 
 
RIBEIRO, Lair. Comunicação global - A mágica da influência. Rio de Janeiro. 
Rosa dos Tempos, 1993. 
 
ROBBINS, Anthony. Desperte o gigante interior. 17. ed. Rio de Janeiro: Editora 
Record, 2006. 
 

 

OUTRAS REFERÊNCIAS 

 

BLANDER, R. O que é PNL por Richard Blander. 2016. Disponível em: 

<https://golfinho.com.br/artigo/o-que-e-pnl-por-richard-bandler.htm> Acesso em: 03 

jan 2021. 

Conhecete-ti-mesmo. Disponível em:< 

https://meuartigo.brasilescola.uol.com.br/filosofia/conhecete-ti-mesmo.htm> Acesso 

em 05 jan. 2021. 

  9 

Rapport – O Ingrediente Mágico. Disponível em < 

https://golfinho.com.br/artigo/rapport-o-ingrediente-magico.htm Acesso em 04 jan. 

2021. 

 

https://golfinho.com.br/artigo/rapport-o-ingrediente-magico.htm


 

DIAS, R. G.; PASSOS, J.S. Contribuições da Programação Neurolinguística no 

Contexto Educacional. Revista Intersaberes, Curitiba, ano3, n.5, p. 38-46, jan/jul 

2008. 

 
SOCIEDADE BRASILEIRA DE PROGRAMAÇÃO NEUROLINGUISTICA. A PNL e a 
sua  Vida Pessoal. Disponível em: https://conteudos.pnl.com.br/ebook-pnl-e-a-sua-
vida-pessoal Acesso em: 06 jan. 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trabalho apresentado dia 10 de Janeiro de 2021, no Curso de Especialização em 
Programação Neurolinguística: Educação Sistêmica  com qualidade de vida- 
Practitioner, pela  Faculdade FATEC, Paraná, pela aluna Juliana da Silva Rego 
Lacerda Krambeck. Orientadora: Vânia Lúcia Slaviero. 
 
 


