
 

ISULPAR - INSTITUTO SUPERIOR DO LITORAL DO PARANÁ  

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM NEUROAPRENDIZAGEM 

AVANÇADA: MASTER EM PROGRAMAÇÃO NEUROLINGUÍSTICA 

SISTÊMICA 

 

 

BERNARDETE BRISOT AGUIRRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A PROGRAMAÇÃO NEUROLINGUÍSTICA UTILIZADA PARA 

FACILITAR A APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURITIBA 

2015 

 



 

BERNARDETE BRISOT AGUIRRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A PROGRAMAÇÃO NEUROLINGUÍSTICA UTILIZADA PARA FACILITAR A 

APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURITIBA 

2015 

Artigo apresentado à disciplina de 
Metodologia Científica como requisito parcial 
para obtenção do título de Especialista em 
Neuroaprendizagem Avançada: Master em 
Programação Neurolinguística Sistêmica. 
Oferecido pelo ISULPAR - Instituto Superior 
do Litoral do Paraná. 
 
Orientadora: Vânia Lúcia Slaviero 

 

 



 

A PROGRAMAÇÃO NEUROLINGUÍSTICA UTILIZADA PARA FACILITAR A 
APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 

Bernardete Brisot Aguirre1 

 

 

RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho está em aplicar técnicas de Programação Neurolinguística, (PNL) em uma 
turma da Classe Especial da Escola Municipal Rolândia, como proposta de estimular e facilitar a 
aprendizagem dos alunos. A PNL faz uso de diversas técnicas como brincadeiras cantadas, técnicas 
de relaxamento, empatia, rapport e visualizações, onde se narra uma pequena história, descrevendo 
locais, cenários e personagens que proporcionem uma “viagem imaginária” nos alunos.  Essas 
técnicas foram trabalhadas pela professora no decorrer do ano de 2015, buscando priorizar a paz, 
harmonia e equilíbrio nas relações. Levou o grupo a perceber-se e desenvolver a capacidade de 
colocar-se no lugar do outro (rapport). A aprendizagem foi o foco almejado durante todo esse 
processo que buscou aquietar, conduzir e equilibrar as emoções durante todo o percurso para chegar 
num resultado promissor.   
 
 

PALAVRAS CHAVES: Aprendizagem, Classe Especial, Programação Neurolinguística.   
 

 

ABSTRACT  
 
The purpose of this article is to apply Neuro-Linguistic Programming (NLP) techniques for students 
with special needs in Rolândia School with the purpose of stimulating and facilitating the students 
learning.NLP uses different techniques such as singing games,  relaxation techniques, empathy, 
rapport and visualization, where a little story is told describing places, scenes and characters which 
provides a vision to the students. These techniques have been applied by the teacher throughout 
2015, aiming on setting peace, harmony and balance in the relationships. This has allowed the group 
to self perceive and develop the hability to put themselves in else`s shoes (rapport). The entire 
process was aimed on the learn and also targeted on calm down, drive and balance emotions to reach 
a promising result. 
 
 
KEY WORDS: Learning, Special Class, Neuro-Linguistic Programming 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1Graduada em Pedagogia (2004) - PUCPR.  Estudos Adicionais em Deficiência Mental (1988) - 

Faculdade de Ciências Humanas “Arnaldo Busato”. Especialista em Psicomotricidade Relacional 
(2008) - CIAR-PR/FAP. Especialista em Programação Neurolinguística: Educação Sistêmica com 
Qualidade de Vida (2015 - ISULPAR). 
detebrisot@hotmail.com 



2 

 

INTRODUÇÃO  

 

 O presente artigo objetiva relatar, o avanço ocorrido no trabalho realizado 

com uma turma de alunos de Classe Especial da Rede Municipal de Curitiba após 

pesquisas realizadas no artigo: Programação Neurolinguística utilizada na Classe 

Especial, da mesma autora e aplicação de técnicas e ferramentas da Programação 

Neurolinguística (PNL).  As práticas desenvolvidas permitiram maior autoestima e 

autonomia dos alunos que até então eram muito dependentes. Contribuíram como 

facilitador no processo de aprendizagem e proporcionaram maior envolvimento dos 

alunos nas atividades realizadas pela escola. O público alvo deste atendimento são 

alunos da etapa inicial do ensino fundamental, nos mais diversos níveis de 

escolaridade, faixa etária e dificuldades. O ensino especial atende alunos com 

deficiência intelectual, que apresentam comprometimento na capacidade cognitiva, 

motora e dificuldade em construir conhecimento.  

 O trabalho do professor consiste em motivar o estudante para a 

aprendizagem entrando aqui como facilitador do processo que visa valorizar 

habilidades, competências, avanços, resgatar a auto-estima, possibilitar seu 

crescimento educacional através do trabalho voltado as suas dificuldades e 

necessidades individuais. Planejar suas aulas propondo atividades adequadas aos 

diferentes níveis de aprendizagem, promovendo a cooperação entre eles, 

acompanhada da mediação do professor. As tarefas devem ser de breve duração 

respeitando-se o ritmo do aluno, mas estabelecendo com ele metas a serem 

cumpridas, a fim de que supere suas marcas progressivamente e possa acompanhar 

o desenvolvimento do grupo. 

 A Programação Neurolinguística tem sido aplicada em diferentes áreas do 

conhecimento, entre elas a educação. Faz uma análise sobre o pensar, sentir e agir 

e como a influência destes comportamentos tem impacto na vida social das pessoas. 

A PNL oferece técnicas ou recursos que podem ser aplicados em sala de aula, com 

o objetivo de aprimorar os relacionamentos e motivar os alunos a aprendizagem. Ao 

fazer uso dessas ferramentas, o professor necessita conhecer o impacto que uma 

palavra pode exercer, principalmente no sentido de repreender uma ação negativa, 

compreensão das emoções e dos gestos dos alunos como forma de comunicação. 

Além disso, o professor deve estar disposto a desenvolver estratégias que 

estimulem à participação do aluno, estar atento a interpretação do que ele expressa 
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em sua linguagem verbal e corporal. Isso requer habilidade, percepção e 

comprometimento. 

Partindo da premissa que no trabalho com a educação especial é 

fundamental adotar metodologias de ensino diversificadas, que contemplem estilos 

de aprendizagem variados, o papel do professor torna-se extremamente significativo. 

Ele é o mediador do processo de autoconhecimento. É quem possibilita a turma 

vivenciar situações práticas que mobilizam e envolvem a linguagem corporal, que 

provoca a desconstrução das atitudes inadequadas à reflexão e a nova construção 

de comportamento. Visando estimular a aprendizagem na turma da Classe Especial 

da Escola Municipal Rolândia de Curitiba, e obter maior tolerância, respeito, 

amorosidade nos relacionamentos interpessoais, aplicou-se no decorrer de 2015, 

algumas técnicas da Programação Neurolinguística: brincadeiras cantadas, 

relaxamento, massagens, visualizações, empatia e Rapport em diferentes momentos 

e situações.  

 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

1 – Avanços no trabalho cotidiano com a utilização da Programação Neurolinguística 

 

A Programação Neurolinguística, criada por Richard Bandler (Matemático) e 

John Grinder (Professor de Linguística), na década de 70 na Universidade da 

Califórnia é um ramo da neurociência que estuda o comportamento subjetivo, de 

como se organiza o que se vê através dos sentidos, proporcionando excelência nos 

resultados. Ela oferece diversas ferramentas para auxiliar as pessoas no processo 

de escolhas, decisão, libertação de crenças limitantes e construção de uma vida 

feliz.  

Richard Bandler, um dos criadores da PNL, diz “a Programação 

Neurolinguística é um processo educacional sobre como usar melhor o nosso 

cérebro”, que talvez a coisa mais importante de saber sobre a PNL é que através 

dela é possível utilizar o cérebro para alcançar quaisquer resultados que se deseja, 

tornando possível conseguir excelência no campo de interesse escolhido, seja ele 

qual for. Podem ser encontradas diversas definições: 
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"PNL é o estudo da estrutura da experiência subjetiva." 
"PNL é uma estratégia de aprendizagem acelerada para a detecção e 
utilização de padrões no mundo". (John Grinder) 
"PNL é a epistemologia de retornarmos àquilo que perdemos - um estado 
de graça". (John Grinder) 
"PNL é qualquer coisa que funcione." (Robert Dilts) 
"PNL é uma atitude e uma metodologia, que deixam um rastro de técnicas." 
(Richard Blander) 
"PNL é a influência da linguagem sobre nossas mentes e nossos 
comportamentos subsequentes." 
"PNL é o estudo sistêmico da comunicação humana." (Alix Von Uhde) 
"PNL é o método para a modelagem da excelência de forma que possa ser 
duplicada." 
(O'CONNOR, 2014, p. 2) 

 

Nesta turma de alunos da Classe Especial especificamente, as estratégias 

da Programação Neurolinguística foram sendo aplicadas pela professora, nas 

atividades corriqueiras. A empatia e o rapport mostraram-se mais frequentes, a 

atenção focada no outro, o “calçar as sandálias do outro”, ouvindo-o, dando apoio 

nos momentos de dúvida, ficaram notáveis. A comunicação tornou-se melhor, os 

alunos passaram a ser mais tolerantes, a respeitar os colegas. A amorosidade foi 

surgindo com a aplicação da automassagem e das massagens coletivas. Várias 

vezes ouvia-se a frase: “Vai ter massaginha hoje professora?”  

Cada pessoa faz escolhas conforme seu mapa de mundo, seu ponto de 

vista, sua vivência, costumes ou crenças. Cada escolha depende exclusivamente de 

cada um, que escolhe o que mais lhe agrada, o que de fato pensa ser o melhor ou 

não para si. Estas escolhas são feitas com base no conhecimento da vida, nas 

experiências pessoais. Também com o conhecimento de como uma determinada 

escolha mudou a vida de alguém, ou seja, repetir o que deu certo para alguém. 

Quando crianças, as escolhas dificilmente prejudicam outras pessoas. Elas 

envolvem brinquedos, programas, passeios acompanhados por adultos, prazeres 

momentâneos, porém, quando se cresce as escolhas podem prejudicar além do 

próprio indivíduo outras pessoas. Desta forma surge a necessidade de se pensar 

melhor sobre elas. A PNL tem 13 (treze) pressupostos que são apresentados na 

sequência: 

 

QUADRO I - PRESSUPOSTOS DA PNL 

1. As pessoas respondem à sua experiência, não à realidade em si.  
2. Ter uma escolha ou opção é melhor do que não ter uma escolha ou opção. 
3. As pessoas fazem a melhor escolha que podem no momento. 
4. As pessoas funcionam perfeitamente. 
5. Todas as ações têm um propósito. 
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6. Todo comportamento possui intenção positiva. 
7. A mente inconsciente contrabalança a consciente; ela não é maliciosa. 
8. O significado da comunicação não é simplesmente aquilo que você pretende, mas também a 
resposta que obtém. 
9. Já temos todos os recursos de que necessitamos ou então podemos criá-los. 
10. Mente e corpo formam um sistema. São expressões diferentes da mesma pessoa. 
11. Processamos todas as informações através de nossos sentidos. 
12. Modelar desempenho bem-sucedido leva a excelência. 
13. Se quiser compreender, aja. 

FONTE: Adaptado de O'CONNOR (2014, p. 5-7) 

 

 Eles são princípios centrais que norteiam o trabalho com a PNL. De acordo 

com O'Connor (2014, p. 5): não são verdadeiros ou universais. São denominadas 

"pressuposições" porque você as pré-supõe como sendo verdadeiras e depois age 

como se o fossem. Basicamente formam um conjunto de princípios éticos para a 

vida. Com foco nesses pressupostos, o trabalho na Classe Especial tornou-se mais 

produtivo, a fluidez fez-se presente nas aulas. A professora passou a explorar e 

desenvolver mais todos os sentidos, a turma cresceu, os alunos sentiram suas 

escolhas e ações mais valorizadas.  

2 - A Classe Especial da Escola Municipal Rolândia de Curitiba 

 A Educação Especial no município de Curitiba teve início com uma Classe 

Especial, em l968. A partir de 1989, foram criados os Centros Municipais de 

Atendimento Especializado (CMAEs), com equipes de profissionais de Avaliação 

Diagnóstica Psicoeducacional, professores especializados em Deficiência Auditiva e 

em Deficiência Visual, fonoaudiólogos, psicólogos, pedagogos, fisioterapeutas e 

assistentes sociais. Estes centros passaram a ser responsáveis pelo 

encaminhamento de crianças aos atendimentos especializados e modalidades da 

Educação Especial.  

 A Classe Especial, onde foi aplicado este trabalho, é uma sala de aula que 

funciona em escola do ensino regular atendendo um número máximo de 13 alunos. 

O professor necessariamente precisa ser especializado na área da deficiência 

intelectual. Tem esta Classe, como objetivo primordial assegurar a igualdade de 

oportunidades aos seus estudantes, de forma a promover a sua inserção gradativa 

nas classes comuns do ensino regular, de maneira mais efetiva.  

A ação pedagógica da Classe Especial visa seguir a base curricular nacional 

comum, complementada com a parte diversificada de cada estabelecimento escolar, 

utilizando-se de recursos pedagógicos especializados, métodos, técnicas, 
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procedimentos e materiais didáticos específicos, conforme o ano/ciclo da etapa 

inicial do ensino fundamental, (1º ao 5º ano). Desenvolve-se ali um trabalho 

diferenciado, inclusivo, onde os alunos participam dos passeios educativos e de 

todas as atividades desenvolvidas pela escola. 

 

FOTO 1 E 2 – TURMA DA CLASSE ESPECIAL NOS PASSEIOS EDUCATIVOS DA ESCOLA. 

  

FONTE: AUTORA DO ARTIGO 

 No início do ano eram 11 os alunos que compunham essa turma. No decorrer 

dos trabalhos houve duas transferências e um aluno readaptado no 3º ano do ensino 

regular. Concluiu-se assim o ano com oito alunos na Classe. Muita diversidade de 

atividades foi executada, visando atingir o objetivo primordial: a aprendizagem dos 

educandos. Materiais concretos e jogos educativos foram utilizados em todo 

conteúdo trabalhado.  

 

2.1 - O Aluno   

 

 O aluno deve ser o centro de todos os olhares na escola. A Classe Especial 

atende o aluno com Deficiência Intelectual, o aluno com dificuldade de construir 

conhecimento e de demonstrar sua capacidade cognitiva. Possui ritmo de 

aprendizagem lento e tardio na aquisição de conhecimentos, habilidades sociais e 

de vida diária, apresentando dificuldade de abstrair e generalizar conceitos e 

conteúdos, compreender informações complexas, usar o raciocínio lógico, planejar 

para resolver situações problemas. 
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Em estudos da Neuropsicologia, Luria relata que o cérebro é estudado como 

um conjunto funcional capaz de receber, armazenar, programar e realizar funções. 

Nos deficientes intelectuais inúmeros processos mentais se encontram lentificados e 

rígidos, tendo a noção de inércia, prejudicando assim a atenção seletiva, a 

discriminação e a retenção de curto e longo prazo.  

Assim sendo, os alunos com deficiência intelectual precisam de espaço 

organizado, rotina, atividades lógicas e regras que facilitem focar no assunto tratado. 

Por isso, é muito bom que as aulas tenham um início prático e instrumentalizado, 

usar alguns jogos, materiais concretos, movimentos e danças, de modo que estas 

busquem atender à diversidade de alunos. Nos últimos meses, a Classe atendeu 

uma menina e sete meninos, com idade cronológica entre sete e quatorze anos. 

Essa diversidade foi respeitada e trabalhada com uma abordagem humanística, que 

percebe o sujeito e suas singularidades.  

As tarefas começavam fácil para que os alunos percebessem que 

conseguiam executá-las, mas sempre com algum desafio, depois se pôde aumentar 

a complexidade e desafiar o raciocínio. Buscou-se modificar seguidamente a 

distribuição dos alunos no espaço, propondo-se atividades individuais, em grupos, 

duplas, semicírculos, no chão da sala, e também no tapete. A proposta foi realizar 

um trabalho prazeroso, com muita inovação e criatividade, gerando atenção dos 

alunos, o crescimento e a satisfação abriram portas para a concentração e a 

aprendizagem. 

 

FOTOS 3 E 4 – A DIVERSIDADE  NAS ATIVIDADES E NA ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO 

 

FONTE: AUTORA DO ARTIGO 
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Como exemplo, pode-se relatar o caso de um aluno que está na turma há 

três anos e meio, com laudo de transtorno hipercinético e extrema dificuldade na 

interação com os colegas e todos os adultos da escola.  As mudanças positivas, 

apresentadas por ele neste ano, surpreenderam várias professoras e inspetoras 

levando-as a questionarem com satisfação sua evolução.  Ele passou a interagir 

com contato visual, alguns sorrisos e até mesmo pequenos envolvimentos corporais 

em brincadeiras. Com este aluno aplicou-se durante todo o ano, a técnica do 

rapport. A habilidade de entrar no mundo do outro, de acompanhar, imitar, ajustar-se 

ao seu comportamento verbal ou corporal, para fazer com que ele sentisse o forte 

vínculo com a professora, sentisse que esta o entende. É a arte de estar inteiro com 

o outro, no presente. Reconhecer suas preocupações, procurar ver o mundo do jeito 

que ele vê, sem julgamentos. Ter a intenção no outro, andar ao lado respeitando o 

seu ritmo, seu passo, naturalmente.   

 

2.2 - O Professor  

 

 A professora da Classe Especial, agregando em seu currículo a formação em 

Especialista em Programação Neurolinguística: Educação Sistêmica com Qualidade 

de Vida passa a trabalhar com novas ferramentas no cotidiano da sala de aula. 

Amplia sua visão de mundo e abre um leque facilitador na mediação do 

conhecimento, proporcionando formas ativas e prazerosas de interação entre os 

alunos. A PNL mostra como funcionam as bases neurológicas e os processos 

cognitivos no ato de aprender. Assim, o professor passa a aplicar novas 

metodologias, diferentes estratégias que visam cativar e possibilitar ao aluno 

transformações relevantes e significativas. Oferece um ambiente acolhedor, de 

ensino mediado, onde se valoriza a troca, e as competências cognitivas.  

  O professor precisa trabalhar valorizando as habilidades e avanços do 

estudante. Resgatar sua autoestima, possibilitar o crescimento individual através do 

trabalho voltado as suas dificuldades e necessidades. Explorar limites e melhorar as 

potencialidades educacionais dos alunos, afim de que haja satisfação e 

aprendizagem. 
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FOTOS 5 E 6 – DINÂMICAS RELACIONAIS COM A TURMA DA CLASSE ESPECIAL 

   

FONTE: AUTORA DO ARTIGO 

O planejamento adequado das aulas, propondo atividades diversificadas e 

diferenciadas, respeitando-se o nível de aprendizagem dos estudantes. Flexibilizar 

conteúdos em função da diversidade da clientela atendida. Adotar metodologias de 

ensino que contemplem estilos de aprendizagem variados. Lançar mão de 

estratégias que auxiliem na formação de conceitos a partir de diferentes 

experiências, promovendo a cooperação entre os alunos, respeitando o ritmo de 

cada um e estabelecendo com eles metas a serem cumpridas, a fim de que 

progressivamente, superem suas marcas.  

Com esses novos conhecimentos e os avanços já obtidos, busca-se mais e 

mais fazer o que for necessário para melhorar a aprendizagem destes alunos 

  

3 – A Aprendizagem 

 

             No trabalho com a educação especial, a motivação é característica singular 

na aprendizagem do aluno. A relação professor – educando, estabelecendo um 

vínculo afetivo é a grande responsável pelo sucesso do trabalho. Uma vez este elo 

estabelecido, dá-se um passo em direção à aprendizagem, enriquecendo a 

autoestima do aluno, sua autonomia e como ele aprende e se desenvolve cognitiva, 

social e emocionalmente. 

             Nenhuma tecnologia ou método revolucionário poderá, no entanto, fazer 

efeito sem a mediação pedagógica. Mas esta, para ganhar eficácia, precisa ser 

confiada a professores especializados, criativos e empenhados em fazer uma 
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mediação consciente e direcionada que facilite a aprendizagem de seus alunos. 

 Projeta-se nesta nova prática de ensino, uma metodologia diferenciada 

daquelas já desenvolvidas até então, com pouco sucesso, tendo em mente que o 

lúdico na educação especial, possibilita uma melhora na construção interdisciplinar 

do processo ensino e aprendizagem. Esta reorganização da prática, desempenhada 

pelo professor, possibilita os desenvolvimentos psicológico, intelectual, emocional, e 

físico-motor, promovendo ainda a criatividade, a capacidade de tomar decisões e a 

inclusão de alunos especiais inseridos na comunidade escolar. 

             De acordo com Feuerstein, para se produzir uma aprendizagem significativa 

torna-se imprescindível a dupla "mediador-mediado". Ao desenvolver os critérios de 

mediação, os sujeitos possibilitam a interação e a modificabilidade. As informações 

do meio ambiente se tornam favoráveis, estimulantes, e o desenvolvimento cognitivo 

acontece.  

             Sabe-se que a construção das noções se dá diariamente, no entanto, é a 

partir de situações criativas de descontração, que o professor estará desenvolvendo 

as habilidades e competências, gerando uma integração entre as áreas do 

conhecimento e o currículo previsto. A criança tem a característica de entrar no 

mundo dos sonhos das fábulas e normalmente utiliza como ponte às brincadeiras. 

Quando está brincando se expressa mostrando seu íntimo, seus sentimentos e sua 

afetividade. Torna assim as aulas mais atraentes e favorece a aprendizagens dos 

conteúdos a ela apresentados. 

             Baseado em estudos realizados comprova-se também a necessidade de o 

professor ser conhecedor do processo de desenvolvimento em que cada aluno se 

encontra. Convém lembrar que o principal conceito da teoria de Vigotsky é o de zona 

do desenvolvimento proximal, onde a diferença entre o desenvolvimento atual da 

criança e o nível que atinge quando resolve problemas com auxilio, mostra que as 

crianças podem fazer mais do que conseguiriam fazer por si só. Sobre isso Vigotsky 

cita: 

“No desenvolvimento a imitação e o ensino desempenham um papel de 
primeira importância. Põem em evidência as qualidades especificamente 
humanas do cérebro e conduzem a criança a atingir novos níveis de 
desenvolvimento. A criança fará amanhã sozinha aquilo que hoje é capaz 
de fazer em cooperação. Por conseguinte, ao desenvolvimento o único tipo 
correto de pedagogia é aquele que segue em avanço relativamente ao 
desenvolvimento e o guia; devem ter por objetivo não as funções maduras, 
mas as funções em vias de maturação”. (VYGOTSKY, 1979, pág.138).  
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             Aprender sempre envolve autodesenvolvimento. A Programação 

Neurolinguística, mostra que se pode aprender alguma coisa sendo ensinados 

diretamente e outras coisas durante o processo. Professor e aluno são aprendizes e 

um fortalece o outro. No Manual de PNL O’Connor relata que há dois principais tipos 

de aprendizagem: 

  Aprendizagem Simples ou de loop simples – Aqui há uma lacuna entre 
aquilo que se sabe e aquilo que se deseja aprender, e você empreende 
ações para fechar essa lacuna. Os resultados são feedback que leva a 
conhecimento ou habilidades aumentados. Se suas ações o levarem para 
mais perto de sua meta, então você empreende mais dela. Resolver o 
problema é fechar a lacuna.  

  Aprendizagem Generativa ou de loop duplo – Ela traz nossas crenças e 
suposições sobre a questão ao loop de feedback. O feedback de nossas 

ações nos leva a questionar nossas suposições. (O’CONNOR. 2014, p. 31 e 

32). 

 

 Outro modelo, amplamente adotado na PNL, utilizado ao se pensar em 

aprendizagem e mudanças foi desenvolvido por Robert Dilts, com base no trabalho 

de Gregory Bateson. São os Níveis Neurológicos. O cérebro humano está 

estruturado em uma hierarquia de critérios que determinam as nossas escolhas, 

aprendizados e comportamentos.  

 

QUADRO II - NÍVEIS NEUROLÓGICOS 
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            A linguagem, tanto verbal como não verbal, tem um grande impacto na forma 

como o cérebro absorve essas informações. E os níveis neurológicos são decisivos 

no processo de aprendizagem. Usar o modelo permite que se compreenda, de uma 

forma clara e estruturada, porque alguém se comporta desse ou daquele modo. Para 

criar uma comunicação eficaz, devem-se levar em conta esses níveis, e estruturar 

sua mensagem atendendo a esses critérios.  

 Segundo Coelho, “a aprendizagem é o resultado da estimulação do 

ambiente sobre o individuo já maturo, diante de uma situação – problema sob a 

forma de uma mudança de comportamento em função da experiência”. Os fatores 

ambientais, no caso aqui a sala de aula, determinam o contexto onde o aluno passa 

a maior parte do seu tempo na escola. O ambiente precisa estar formado por coisas 

interessantes, que exerçam um bom impacto no grupo. Que influencie positivamente 

as crianças e as leve a relacionar fatos alegres, positivos e favorecedores da 

aprendizagem.  

 Problemas surgem em situações diferentes para cada aluno e requer 

investigações no campo em que elas se manifestam. As dificuldades de 

aprendizagem permeiam o cotidiano da Classe Especial, abrangendo hábitos, 

aspectos de vida afetiva, assimilação de valores culturais, funcionais e resulta de 

toda estimulação ambiental recebida pelo indivíduo no decorrer da vida. A 

alfabetização acontece à medida que o tempo vai passando, e o aluno conseguir 

fazer as conexões cerebrais necessárias.  

 

FOTOS 7 E 8 – EVOLUÇÃO NA ESCRITA DE UM ALUNO DA CLASSE 

      

FONTE: AUTORA DO ARTIGO 
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4 - Empatia 

 

A Empatia, segundo Dr. Alírio de Cerqueira Filho, é base da inteligência 

interpessoal. É o movimento no qual se convive com a pessoa de uma forma 

empática, solidária, compassiva. No princípio cristão: “façais aos outros aquilo que 

gostaria que fosse feito a você”, Jesus já demonstrava à humanidade a maneira 

ideal para se ter bons relacionamentos. O movimento de se colocar no lugar do outro 

e perceber: como eu gostaria de ser tratado, de ser abordado, se eu estivesse nessa 

situação.  

Empatia, conforme Flávio Gikovate é “entrar na mente do outro com minha 

mente mais vazia possível, isento de todas as ideias e preconceitos”. Ouvir o outro 

com atenção, conhecer sua história de vida, dar apoio nos momentos de dúvida e 

tomada de decisões, são etapas essenciais para praticar a empatia, especialmente 

no ambiente de sala de aula. Para Denis Pincinato, ela tem o poder de elevar as 

relações interpessoais a um novo patamar, regidos pela confiança e cumplicidade, 

alcançando níveis maiores de comprometimento e engajamento.  

Na linguagem da PNL, empatia é chamada de rapport e refere-se ao 

relacionamento interpessoal.  De acordo com O'Connor: 

 

Quando há empatia entre duas pessoas, a comunicação parece fluir, seus 
corpos e suas palavras estão em sintonia. O que dizemos pode criar ou 
destruir essa empatia, mas não devemos nos esquecer de que as palavras 
só correspondem a 7% da comunicação. A linguagem corporal e o tom de 
voz são muito importantes. Você já deve ter observado que, quando se 
estabelece um relacionamento de empatia entre duas pessoas, uma tende a 
espelhar e a copiar a postura, os gestos e o contato visual da outra. É como 
uma dança na qual um parceiro reage aos movimentos do outro, 
espelhando-os. É uma dança de mútua receptividade. A linguagem corporal 
é complementar (1995, p.36).   

 

Pode-se afirmar que ela é à base da confiança. Confiança esta, necessária 

para se estabilizar a relação professor/aluno. 

 Primeiramente deve-se olhar para si mesmo e refletir sobre quais são os 

pontos fortes e os que precisam melhorar. A partir disso será possível determinar um 

plano de ação com mudanças e estratégias que possam colocar todos os aspectos 

em equilíbrio. A pessoa que está ao seu lado pensa diferente de você e aceitá-lo 

como ele é, com sua história de vida, virtudes e defeitos, sem pré-julgamentos é o 

mais importante. Saber que o outro possui necessidades, vontades e desejos que 
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podem estar desvinculados do que se está propondo. A ferramenta principal para 

isso é a escuta ativa. Olhar nos olhos, mostrar interesse, questionar e interagir 

durante a conversa demonstrando envolvimento.  

 Nas fotos abaixo, utilizou-se da dança circular, que é uma forma para aplicar 

na prática o rapport. Na atividade, o grupo precisa estar conectado para realizar os 

movimentos com harmonia. O início é sempre complicado e requer muita tolerância 

e persistência.  

 

FOTO 9 E 10 – DANÇAS CIRCULARES COM A TURMA DE ALUNOS 

  

FONTE: AUTORA DO ARTIGO 

 

 Na sequência, alguns alunos compreendem a proposta e passam a 

colaborar e auxiliar os próprios colegas na realização das atividades. A música já 

pode ser introduzida e os passos, gestos e movimentos se tornam uma bela dança 

onde todos se envolvem com prazer.  

 Outra atividade que os alunos gostam muito é a massagem. Iniciou-se com 

automassagens orientadas para depois introduzir a interação como o colega fazendo 

e recebendo massagem. A resistência em tocar o colega em saber dosar o tônus, 

conseguir se controlar, parar de rir, aceitar e ser aceito pelo colega, entender a 

proposta e tornar a atividade agradável também não é tarefa fácil de conseguir.  

Utilizando-se do olhar, o professor, pode interagir com a turma de forma 

mais efetiva, transmitindo segurança, zelo/cuidado e encorajando seus alunos, 

mostrando que está disponível para sua turma e para cada aluno, dessa forma 

ficando mais próximo. E assim como observa é observado. Os alunos também 

olham esse professor que é modelo/exemplo.    
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FOTOS 11 E 12 – A TURMA EM MOVIMENTOS PRAZEROSOS DE MASSAGEM 

  

FONTE: AUTORA DO ARTIGO 

 

No caso da relação professor/aluno torna-se essencial motivar o aluno com 

elogios, falar de seus pontos fortes, desenvolver um sentimento de prazer deixando-

o confiante e aberto para o que se pretende trabalhar. O olhar aguçado do professor, 

o leva a questionar-se, a refletir sobre a mensagem que conseguiu observar e 

decodificar. O que realmente se pode modificar, ampliar ou esclarecer para que 

aconteça melhor elaboração e entendimento nas diferentes situações. 

 

Os professores que sabem cativar a classe através do seu carisma pessoal 
são os mais amigos da turma e detêm uma autoridade natural sobre os 
alunos. É possível ter autoridade sem ser autoritário e é dessa forma que 
pensam os verdadeiros líderes em sala de aula (MARCELLO, 2014). 

 

Outra maneira de prender a atenção e o interesse de um número maior de 

alunos é aplicando os conhecimentos da PNL de forma criativa em sala. Iniciando a 

aula com um alongamento em grupo, demonstrando a preocupação com o bem 

estar e deixando-os mais alertas para a aprendizagem. Em qualquer momento da 

aula contar alguma piada neutra, tendo o cuidado com a crença de cada um, que 

não seja preconceituosa. Um caso interessante ou exemplo da realidade do aluno 

para recuperar a atenção e restabelecer a empatia. Pode-se fazer alguma dinâmica 

que promova a interação social entre alunos e também professores. Estas técnicas 

servem para se conquistar o respeito da turma de uma forma natural e não 

impositiva.  

O empenho e dedicação do professor na mediação do trabalho que 

desenvolve fazem muita diferença no processo de ensino aprendizagem. Ele se 
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preocupa em conhecer seus alunos, suas histórias, seus interesses e entra em 

contato, identifica-se e melhora significativamente os relacionamentos interpessoais.  

  

5 – Comunicação Não-Violenta 

 

 Para Marshall Rosenberg: "Não pense que o que diz é empatia. Assim que 

pensa que o que diz é empatia, estamos distantes do objetivo. Empatia é onde 

conectamos nossa atenção, nossa consciência, não o que falamos." Tão importante 

quanto saber o que é empatia e como estabelecer, é necessário saber o que 

comunicamos e como fazer isso. 

 No livro Comunicação Não-Violenta: Técnicas para aprimorar relacionamentos 

pessoais e profissionais, Rosenberg, relata situações que acontecem cotidianamente 

nos relacionamentos pessoais e profissionais e que podem ser resolvidos 

desenvolvendo a habilidade de criar uma comunicação cheia de empatia e 

compaixão, fundamentada na ideia de uma vida mais rica e harmoniosa com os 

outros. 

 No caso da Classe Especial utilizou-se uma dramatização envolvendo os 

próprios alunos. Alguns faziam o papel de “Anjos da Guarda”, outros eram alunos da 

turma vivendo situações de conflito e agressividade, e mais um grupinho brincando e 

compartilhando objetos com naturalidade. (cada um com seu “anjo” perto). Quando 

as crianças se agrediam oral ou fisicamente os anjos se afastavam e juntavam-se 

aos anjos das crianças que brincavam. Os alunos “sem anjos” se descontrolavam, 

ficavam nervosos e para se acalmarem a professora lembrava-os que deviam 

procurar seus anjos e chamá-los de volta. Com o passar do tempo, o grupo passou a 

advertir e orientar o colega que se irritava, a “chamar de volta seu anjo da guarda”. 

Essa atitude tem tido grande efeito fazendo com que busquem se acalmar 

novamente.  

 Para Arun Gandhi, neto de Gandhi e fundador do Instituto Gandhi pela Não-

violência: 

(...) significa permitirmos que venha à tona aquilo que existe de positivo em 
nós e que sejamos dominados pelo amor, respeito, compreensão, gratidão, 
compaixão e preocupação com os outros, em vez de o sermos pelas 
atitudes egocêntricas, egoístas, gananciosas, odientas, preconceituosas, 
suspeitosas e agressivas que costumam dominar nosso pensamento. (...) O 

mundo em que vivemos é aquilo que fazemos dele. (ROSENBERG, p. 15-

16, 2006) 

 

http://www.cnvc.org/sites/cnvc.org/files/sbytes/20011130.mp3
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 A Comunicação Não-Violenta, abreviada por CNV tem o objetivo de resgatar 

nas pessoas suas emoções, valores e a capacidade de expressão com honestidade, 

de forma a ajudar os outros com real empatia, ou seja, observando as verdadeiras 

necessidades do outro. 

 Rosenberg apresenta como processo da CNV: 

 

Primeiramente, observamos o que está de fato acontecendo numa situação: 
o que estamos vendo os outros dizerem ou fazerem que é enriquecedor ou 
não para nossa vida? O truque é ser capaz de articular essa observação 
sem fazer nenhum julgamento ou avaliação - mas simplesmente dizer o que 
nos agrada ou não naquilo que as pessoas estão fazendo. Em seguida, 
identificamos como nos sentimos ao observar aquela ação: magoados, 
assustados, alegres, divertidos, irritados etc. Em terceiro lugar, 
reconhecemos quais de nossas necessidades estão ligadas aos 
sentimentos que identificamos aí. Temos consciência desses três 
componentes quando usamos a CNV para expressar clara e honestamente 

como estamos. (Rosenberg, p. 25, 2006) 

 

 
 O foco de atenção está nas necessidades humanas. Isso mostra não só como 

conectar-se com as próprias necessidades, mas também como ouvir o que está por 

trás daquilo que os outros falam, independentemente da maneira como se 

expressem.  

 Um relato interessante de aplicação da CNV em Educação Especial é 

apresentado no livro: 

 

Há cerca de um ano venho utilizando a CNV em minha turma de alunos 
especiais. Ela pode funcionar até mesmo com crianças que têm 
desenvolvimento retardado da linguagem, dificuldades de aprendizado e 
problemas de comportamento. Um aluno de nossa sala cospe, diz 
palavrões, grita e espeta outros alunos com lápis quando se aproximam de 
sua carteira. Eu lhe dou a deixa: "Por favor, diga isso de outro jeito. Use sua 
conversa de girafa". [Em alguns seminários, para demonstrar a CNV, usam-
se fantoches de girafa.] Na mesma hora, ele se levanta, olha para a pessoa 
de quem está com raiva e diz com toda a calma: "Por favor, você poderia 
sair de perto da minha carteira? Eu fico com raiva quando você fica tão 
perto de mim". Os outros alunos em geral respondem com algo nesta linha: 
"Me desculpe, eu tinha esquecido que isso deixa você aborrecido". Comecei 
a pensar em minha frustração com essa criança e tentar  descobrir do que 
(além de harmonia e ordem) eu precisava. Percebi quanto tempo eu 
dedicava ao planejamento das aulas e como minha necessidade de ser 
criativa e contribuir estava sendo passada para trás pela necessidade de 
manter o bom comportamento da classe. Também senti que não estava 
atendendo às necessidades educacionais dos outros alunos. Quando ele 
tinha alguma demonstração de raiva na aula, comecei a dizer: "Preciso que 
você preste atenção em mim". Eu talvez tivesse de dizer isso cem vezes ao 
dia, mas ele acabava captando a mensagem e geralmente se concentrava 

na aula. (ROSENBERG, p. 28-29, 2006) 
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 A mediação da professora, na comunicação entre dois ou mais alunos 

acontece com frequência para que não haja brigas. Aprender a expressar suas 

necessidades com respeito fazendo-se entender pelo outro, muda o ambiente da 

sala de aula e o relacionamento. 

 No caso da turma da Classe, a professora utiliza ainda recursos da 

Psicomotricidade Relacional que proporcionam aos alunos um espaço de 

liberdade, onde podem, a partir do lúdico, criar vínculos afetivos, desenvolver 

suas habilidades, criatividade e trabalhar a questão da agressividade, 

canalizando-a para os objetos. Por meio do jogo simbólico, ele pode “descarregar 

sua raiva” batendo com o bastão de espuma no chão, numa caixa de papelão, ou 

numa trouxinha de panos. O aluno tem a oportunidade de externalizar o conteúdo da 

agressividade sem prejudicar os colegas.  

 Busca-se a melhor maneira de comunicar-se para que a interação professor-

aluno e aluno-professor seja facilitada, procurando fazer com que a aprendizagem 

ocorra da melhor forma possível, num ambiente que a favoreça. 

 

FOTOS 13 E 14 – A AMOROSIDADE, ATRAVÉS DA NÃO-VIOLÊNCIA 

 

FONTE: AUTORA DO ARTIGO 

  

 Termina-se a sessão sempre com o relaxamento e como resultado, 

percebe-se a melhora significativa nos relacionamentos interpessoais, no 

respeito e na afetividade entre eles. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A proposta aqui trabalhada é fundamentada nos interesses daquilo que pôde 

levar o aluno a sentir satisfação, em descobrir-se, em trilhar um caminho 

interessante e motivador no aprendizado. É evidente que na classe especial, assim 

como em outras turmas, existem limitações, porém, também se percebe que as 

condições de superá-las estão aí, disponíveis para quem quer fazer da vida uma 

oportunidade para o crescimento, tanto pessoal quanto de seus alunos.  

 O trabalho desenvolvido na Classe Especial da Escola Municipal Rolândia 

aconteceu durante o período normal de aula. Priorizando-se a interdisciplinaridade 

foram trabalhados os conteúdos escolares e ao mesmo tempo, inserido um novo 

olhar, uma nova forma de conduzir as atividades do grupo. A Programação 

Neurolinguística, com suas técnicas e estratégias, ampliou a visão da professora e 

suas possibilidades de atuação junto ao grupo de alunos. Fortaleceu nela a crença 

nos pressupostos que: “o significado da comunicação não é simplesmente aquilo 

que você pretende, mas também a resposta que obtém. Que mente e corpo formam 

um sistema. São expressões diferentes da mesma pessoa.” 

A PNL também possibilitou um entendimento amplo de como os processos 

cognitivos funcionam no ato de aprender. Da necessidade de se diversificar 

metodologias, estratégias e atividades, possibilitando um trabalho mais rico, atraente 

e construtivo com os alunos de forma prazerosa e lúdica. Mostra possibilidades de 

modelar a forma como a criança fala assemelhar-se, combinar sua respiração, seus 

movimentos corporais, entrar em contato, ouvi-la com atenção, formar um vínculo 

positivo de harmonia e confiança. Ouvir mais que falar. Usar o sorriso como 

elemento fundamental para que flua o otimismo. Tratar o outro pelo nome, ajudando 

assim a criar um elo muito forte e desenvolvendo a arte de dizer sim a elas mesmas.  

Com o diferencial do trabalho desenvolvido no decorrer desse ano na turma 

da Classe Especial, percebeu-se um crescimento significativo do grupo nos diversos 

aspectos. Mostram-se bem motivados e interessados nas atividades propostas, 

interagindo com o grupo e compartilhando seu aprendizado. Sentem prazer em estar 

ali, mais valorizados, compreendidos, curiosos e amados. Desta forma, conclui-se 

evidenciando a necessidade de um olhar diferenciado em sala de aula, de um 

trabalho que envolva estratégias e possibilidades amplas, estimulando todos os 

sentidos e oportunizando as diversas formas de aprender. O desenvolvimento do 
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aluno em todos estes aspectos é o grande diferencial para se atingir o objetivo 

primordial que é a aprendizagem.   
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