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RESUMO 

A educação na atualidade exige do profissional docente equilíbrio físico, mental e espiritual 

para lidar com as diversas realidades apresentadas em sala de aula. O presente artigo oferece o 

autoconhecimento como caminho seguro para atingir a excelência em todos os âmbitos da vida: 

pessoal, profissional e familiar. Caminho esse, que requer do indivíduo vontade e disponibilidade para 

a autotransformação.   Partindo de informações colhidas da Programação Neurolinguística, Teoria da 

Inteligência Multifocal e da Doutrina Espírita serão propostas diretrizes para o desenvolvimento 

profissional e pessoal do docente e o enriquecimento de sua prática pedagógica proporcionando 

qualidade de vida e bem estar para si e para todos a sua volta. 

 

PALAVRAS CHAVES: Autoconhecimento, Desenvolvimento Pessoal e Profissional, 

Qualidade de vida. 

 

ABSTRACT  

Education today requires the teaching professional physical, mental and spiritual balance to deal with 

the different situations presented in class. This article offers self-knowledge as a sure path to achieve 

excellence in all areas of life: personal, work and family. This way, which requires the individual will 

and readiness for self-transformation. From information gathered from the Neuro-Linguistic 

Programming, Theory of Multifocal Intelligence and Doctrine will be proposed guidelines for 

professional and personal development of teaching and enrich their practice providing quality of life 

and well being for you and everyone around you. 

 

KEY WORDS: Self-Knowledge, Personal and Professional Development, Quality of 

Life.
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INTRODUÇÃO 

 

A nobre tarefa da educação é um grande desafio na atualidade e para sua 

realização é necessário que os profissionais dessa área estejam fortalecidos 

interiormente visando à prevenção de desgastes físicos e psíquicos, conquistando 

assim, uma melhor qualidade de vida para si e para os outros. 

Atualmente, vive-se em uma sociedade ansiosa e imediatista que impulsiona 

a valorização dos “Teres” Humanos em detrimento dos “Seres” Humanos e que  

afasta cada vez mais os indivíduos dos valores imperecíveis do mundo interior.   

A proposta da temática apresentada é proporcionar um momento de reflexão 

sobre: 

- Como o cuidado com a saúde física e psíquica influencia nas relações 

estabelecidas no ambiente escolar? 

- Qual o caminho para enfrentar com sucesso os desafios da jornada existencial? 

- Qual é a ação do pensamento na realização dos empreendimentos? 

- Quem está no comando da sua vida? 

“Não há maior evidência de insanidade do que fazer sempre as mesmas 
coisas esperando resultados diferentes.” ALBERT EISNTEIN 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

A vida cotidiana com suas tarefas e afazeres intermináveis fomentam a 

desatenção, a agitação, o enfraquecimento da memória e a ansiedade. É comum 

encontrar pessoas que sofrem com insônia, dores musculares, gastrite, enxaqueca 

entre outras que as afligem seguidamente. Sintomas que estão intimamente 

relacionados aos estados emocionais do ser que transita pela estrada da vida. Fato 

constante é o uso indiscriminado de analgésicos, antidepressivos, calmantes, 

soníferos entre outras medicações que camuflam o mal estar sem que o “doente” se 

pergunte o que está lhe ocasionando tamanho desconforto, qual a mensagem que a 

dor lhe traz. 

A esse respeito Augusto Cury em seu livro ANSIEDADE: O mal do século 

afirma 
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“Raros são os que contemplam as flores nas praças ou se sentam para 
dialogar nas suas varandas ou sacadas. Estamos na era da indústria do 
entretenimento e, paradoxalmente, na era do tédio. É muito triste descobrir 
que grande parte dos seres humanos de todas as nações não sabe ficar só, 
se interiorizar, refletir sobre as nuances da existência, se curtir, ter um 
autodiálogo.” (CURY, 2014, p. 13) 

 

A Programação Neurolinguística através de seus princípios e pressupostos 

aponta reflexões oportunas para o momento crítico que a humanidade está vivendo. 

Sugere sabiamente que é necessário educar a atenção e a percepção para o 

autoconhecimento e o conhecimento do outro. 

 

1- Sobre Modelos e Guias 

 

 Segundo o dicionário Michaelis, modelo é tudo o que serve para ser imitado, 

aquele a quem se procura imitar nas ações e maneiras, pessoa exemplar. O termo 

guia pressupõe ação ou efeito de guiar, pessoa que guia, direciona, governa. 

 Depois dos pais, os professores são a grande referência do ser em formação. 

Ao adentrar a sala de aula, personificam o papel de modelo e guia desenvolvendo o 

potencial de cada indivíduo, mediando o conhecimento e enriquecendo os valores 

daqueles que serão influenciados por suas palavras e ações. Portanto, precisam 

estar cientes da responsabilidade que possuem na formação da personalidade dos 

educandos, buscando promover hábitos saudáveis que contribuam para o equilíbrio 

das dimensões Física (exercício, nutrição, cuidados com o estresse), Mental 

(leitura, visualização, planejamento, escrita), Social/Emocional (ajuda, empatia, 

sinergia, segurança interna), Espiritual (clareza de valores e envolvimento, estudo e 

meditação).  

MESQUITA (2003) afirma que: 

[...] na educação, a energia de entrada é a criança e a energia de saída é o 
tipo de pessoa que desejamos formar para a nossa sociedade, ou seja, 
pessoas íntegras que cumpram suas obrigações sem interesses egoístas. O 
mundo necessita de seres que promovam a unidade em lugar da separação, 
que exerçam a cooperação, e não a competição. (MESQUITA, 2003, p. 22). 

O trabalho educacional exige do professor equilíbrio entre o corpo, a razão e 

a emoção. SLAVIERO (2004) afirma que o corpo está ligado diretamente as 
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emoções, aos sentimentos e propõe a seguinte reflexão: “Professor, qual a imagem 

que seu corpo está transmitindo em sala de aula? O que seu corpo está falando?” 

A Programação Neurolinguística utiliza como instrumento de autoanálise a 

Roda da Vida Pessoal. A proposta é avaliar aspectos fundamentais da vida e a partir 

da constatação do que necessita qualificar, algumas estratégias e metas são 

traçadas.  

RODA DA VIDA 
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O convite para embarcar na viagem do autoconhecimento traz consigo a 

promessa de aumentar a qualidade de vida do professor, melhorando a convivência 

consigo mesmo e com quem se relacionar.  

Segundo GUERRA (2009) “a vida torna-se bem mais bela e agradável 

quando nos propomos dar-lhe mais cor”. No entanto, é preciso estar aberto a novas 

possibilidades enfrentando os desafios que surgem na jornada com coragem, 

persistência e disciplina. Assim, por meio da superação o autodesenvolvimento será 

uma consequência.  

 

2. A Programação Neurolinguística 

 

Segundo O´Connor: 

 

[...] o nome Programação Neurolinguística advém de três áreas que reúne: 
Programação: Como sequenciamos nossas ações para alcançarmos metas. 
Neurologia: A mente e como pensamos. Linguística: Como usamos a 
linguagem e como ela nos afeta. (O´CONNOR, 2014, p. 2) 

 

O autor (2014) prossegue explicando que “A PNL traz autodesenvolvimento e 

mudança (...) você a usa para trabalhar a si mesmo e se tornar a pessoa que deseja 

ser e para ajudar outras pessoas de forma eficaz”. 

A PNL possui seis princípios básicos, são eles: 

1. Você – seu estado emocional e nível de habilidade. 

2. As pressuposições – os princípios da PNL. 

3. Rapport – a qualidade do relacionamento. 

4. Resultado – saber o que quer. Passa por três estágios: conhecer a situação 

atual/ onde está agora, conhecer a situação desejada/ onde quer estar, 

planejar a estratégia. 

5. Feedback – como saber que está conseguindo o que quer? 

6. Flexibilidade – se o que está fazendo não está funcionando, faça algo 

diferente. 

A Programação Neurolinguística pode ser uma aliada da educação ao 

promover o desenvolvimento do professor e consequentemente do aluno. No 

entanto, é preciso ser vivenciada e praticada pelo docente para que sinta 
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seus efeitos benéficos e possa assim, transmitir aos outros. Portanto, é 

necessário acessar esse conhecimento durante sua formação profissional 

para que essa competência faça parte de seu hall de possibilidades para a 

promoção de uma prática inovadora. 

Perrenoud confirma essa lógica ao dizer: 
 

“A revolução das competências só acontecerá se, durante sua 
formação profissional, os futuros docentes experimentarem-na pessoalmente 
(...). Em qualquer hipótese, deve-se romper um círculo vicioso: se o modelo 
de formação dos alunos for reforçado pelo modelo de formação dos 
professores; e vice-versa, de onde virá a mudança?”  

(PERRENOUD, 1999, p. 82) 

 

2.1 Pressupostos da PNL  

 

1 - O mapa não é o território. 

Os mapas mentais do mundo não são o mundo real. As pessoas criam, 

neurologicamente, “modelos” de mundo que são os seus mapas e reagem aos 

mapas em vez de reagir diretamente ao mundo. 

 

2 – As informações são processadas através dos sentidos. Se uma pessoa pode 

fazer algo, todos podem aprender a fazê-lo também. 

Aprender como é o mapa mental de um grande realizador e imitá-lo, com as devidas 

adaptações. Faça de conta que tudo é possível. Na realidade, não há limites, e sim 

escolhas, então basta ampliar o mapa para ter mais escolhas e fazer o que precisa 

ser feito. 

 

3 – As pessoas fazem a melhor escolha que podem no momento.  

 

4- A Mente e o corpo formam um sistema. São expressões diferentes da mesma 

pessoa. Tudo o que ocorre em uma parte do sistema, afetará o todo e vice-versa. 

 

O corpo está para fisiologia assim como mente está para representação interna. Os 

pensamentos afetam instantaneamente a tensão muscular, respiração, sensações e 

vice-versa. Ao aprender mudar um deles, aprende-se a mudar o outro. 
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5 – Ter uma escolha ou opção é melhor do que não ter uma opção ou escolha. As 

pessoas possuem potencialmente todos os recursos de que necessitam, basta 

acessá-los ou então recriá-los. Imagens mentais, vozes interiores, sensações e 

sentimentos são os blocos básicos de construção de todos os recursos mentais e 

físicos. É possível usá-los para construir qualquer pensamento, sentimento ou 

habilidade desejada. Não há pessoas sem recursos apenas estados emocionais 

sem recursos. 

 

6 – Se seu objetivo não está sendo alcançado mude a estratégia e não o objetivo. 

Se o que você está fazendo não está funcionando, faça outra coisa. 

É preciso um mínimo de flexibilidade para conseguir o que se deseja. Se você 

sempre faz o que sempre fez, você sempre conseguirá o que sempre conseguiu. Se 

você quer algo novo, ou melhor, faça algo diferente, especialmente quando existem 

tantas alternativas. A parte com maior flexibilidade será sempre o elemento 

controlador. 

 

7- É impossível não se comunicar! 

A comunicação é constante e não ocorre apenas através de palavras. Um suspiro, 

sorriso ou olhar são formas de comunicação. Até os pensamentos são formas de 

comunicação consigo mesmo, e eles se revelam aos outros pelo olhar, tom de voz, 

atitudes e movimentos corporais. 

 

8 – O significado da comunicação não é simplesmente aquilo que você pretende, 

mas também a resposta que obtém. 

Ao transmitir algo na comunicação o receptor interpretará a informação de acordo 

com o seu mapa mental, o que poderá ter um significado diferente da intenção inicial 

do comunicador. Cada pessoa recebe o que é dito ou feito de acordo com o seu 

mapa de mundo. 

 

9- Todo comportamento tem uma intenção positiva para quem o pratica.  

Todos os comportamentos nocivos, prejudiciais ou mesmo impensados possuem um 

propósito positivo originalmente. Gritar para ser reconhecido. Agredir para se 
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defender. Esconder-se para se sentir mais seguro. Em vez de tolerar ou condenar 

essas ações, é preciso separá-las da intenção positiva daquela pessoa para que 

seja possível acrescentar novas opções mais evoluídas a fim de satisfazer a mesma 

intenção. 

 

10- Todo comportamento é útil em algum contexto.  

 

11- O erro faz parte do acerto. Não existem fracassos apenas resultados. 

 

12- O valor de um indivíduo é constante enquanto seu comportamento pode mudar. 

 

13- Memória e imaginação usam os mesmos circuitos neurológicos e podem gerar 

efeitos similares. O cérebro não distingue o que é real do que é virtual! 

 

14- O futuro é a criação de cada um. O presente é o grande momento criativo. 

 

15- Se quiser compreender, aja. 

 

3. Pare, Olhe, Avalie: Quem é você? 

 

É preciso parar, olhar e avaliar o EU interior. Refletir sobre: 

- Qual o propósito da existência? 

- Quais são as reais prioridades da vida? 

- Como está o equilíbrio íntimo? 

 

ADRIANA ZADROSNY (2015) em seu livro “Sobre Viver” relata em forma de 

diário sua jornada ao enfrentar um câncer de mama. Enaltece o momento em que 

questionamentos e reflexões profundas, sobre si e a vida, floresceram em sua 

mente: 

 “O que sou? O que tenho? O que busco? O que deixei para trás?  
  O que me faz falta? Para onde quero ir? Para onde preciso 

voltar? Pelo que vivo? Onde vive a essência de quem sou e no 
que ela consiste?” (ZASDRONY, 2015) 
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  Conta que os momentos dolorosos vivenciados trouxeram grande 

transformação interior e que no período mais difícil de sua vida teve um encontro 

consigo mesma. Nessa época pesquisou sobre a influência dos pensamentos no 

organismo e o papel das emoções sobre os níveis hormonais e os 

neurotransmissores. ZADROSNY (2015) afirma que o conhecimento das Teorias 

Quânticas foram um dos fatores que lhe auxiliaram no processo de cura. 

  A dor e o sofrimento trazem em seu bojo a oportunidade do 

autoconhecimento revelando a força pessoal, exortando o desenvolvimento de 

habilidades de superação e solicitando o repensar da existência e atribuição de 

novos valores para a vida.   

  GUERRA (2009) propõe uma reflexão “Você já refletiu sobre os ensinamentos 

que recebeu nos momentos mais difíceis da sua vida? Faça uma lista das 

dificuldades que já enfrentou e analise o quanto você saiu mais fortificado de cada 

uma delas!”. 

 

4. O Universo Mental 

 

O vasto universo da mente causa estranheza e deslumbramento e diante do 

que já foi descoberto há infinitas possibilidades de ação para melhorar a qualidade 

de vida dos seres humanos. 

O pensamento é uma das forças mentais poderosas que pode aprisionar ou 

libertar o ser. BUDA afirmava que “Tudo o que somos é o resultado dos nossos 

pensamentos”. Diante desta afirmativa é necessário fortalecer os pensamentos que 

libertam e a PNL possui estratégias como Ressignificações, Reprogramações, 

Homeostase Quântica da Essência, Visualizações, Boa Formulação de Objetivos, 

Palavras de Poder, entre muitos outros instrumentos que valem a pena ser 

conhecidos, estudados e aplicados. 

Conforme comentado anteriormente, existem  também os pensamentos que 

aprisionam e a inquietação gerada por esses pensamentos parecem ser 

insuperáveis em determinadas situações e se tornam gigantes a serem combatidos. 

Segundo CERQUEIRA FILHO (2009), psiquiatra e escritor espírita, a 

humanidade é afligida por dois grandes atormentadores psíquicos: o primeiro 
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relacionado à própria criatura que são a culpa e o remorso, e o outro relacionado ao 

próximo gerando ódio, mágoa e ressentimento. Fatores que são usinas produtoras 

de pensamentos negativos. 

 Por meio da mediunidade de FRANCO (2015) na obra “Perturbações 

Espirituais”, o espírito Manoel Philomeno de Miranda afirma que os espíritos 

inferiores agem ao encontrar “reciprocidade mental e afinidade emocional”, nos 

encarnados, quando o “território mental está dominado pelos pensamentos servis 

que os agradam”.   

COVEY (1989) em seu memorável livro, “Os Sete Hábitos das Pessoas 

Altamente Eficazes”, elucida: 

  

 “A superação dos pensamentos que aprisionam, requer um propósito, um 
senso de valor claro, um “sim” interno vibrante. Exige uma vontade 
independente, o poder para fazer algo quando você não quer fazer, a força 
resultante de seus valores, e não do impulso ou desejo momentâneo. É o 
poder para agir com integridade!” (COVEY, 1989, p.?) 

 

   A teoria da “Inteligência Multifocal” (CURY, 2010)  propõe o gerenciamento da 

mente como forma de superação e autodesenvolvimento. Nos momentos de crise, o 

autor expõe que se torna necessário um choque de gestão emocional através da 

técnica que denomina “Mesa-Redonda do Eu”. A metodologia se desdobra por meio 

de duas Artes ou Códigos da Inteligência: a Arte da Dúvida e a Arte da Crítica. 

Sugere ao indivíduo a reunião com seus medos, conflitos com o intuito de criticá-los 

e enfrentá-los.  

“O choque de gestão emocional passa pelo Eu superando a armadilha do 
conformismo, do coitadismo, e do medo de ousar e questionar cada emoção 
débil: “Como surgiu? Quando surgiu? Por que surgiu? Até onde estou sendo 
afetado por ela e contagiando outros? Por que sou servo dela? Por que não 
sou livre? E como faço para ser livre?” É surpreendente o poder implosivo da 
arte da dúvida e da crítica.” (CURY, 2010, p.204-205) 
 

  Os sentimentos como irritação, preocupação exagerada, mágoas, ódios, 

ressentimentos aguçados pelos pensamentos se refletem no corpo físico através de 

somatizações geradoras de doenças. 

 Os pensamentos envolvem o corpo por completo e influenciam palavras e 

ações. Portanto, a preservação da harmonia e serenidade da casa mental precisa da 

dedicação e atenção especial de todos que buscam o “bem viver”. 
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“Quando o ser humano compreender que viver é um fenômeno biológico, 
viver bem é conquista de prazer, mas bem viver é conforme as Leis de Deus, 
que se lhe encontram ínsitas na consciência, avançará com maior rapidez 
pela trilha do amor e da caridade, as vias que levam à porta estreita da 
salvação.” (FRANCO, pelo espírito Manoel Philomeno de Miranda, 2015, p. 
219). 

 

A salvação proposta há dois milênios pelo humilde nazareno, diz respeito à 

evolução espiritual, a conquista da vitória sobre os ímpetos inferiores que irrompem 

diante dos desafios cotidianos da vida terrena. É o vencer-se a si mesmo, é o 

desabrochar das potencialidades que estão no íntimo do Ser. 

Centelhas divinas, fadados à perfeição, todos estão convidados a desbravar o 

caminho de incursão ao universo íntimo com a bússola da humildade para o 

reconhecimento dos próprios erros, do altruísmo para aprender a colocar-se no lugar 

do outro e do diálogo consigo mesmo como trilha para o autodescobrimento.  

Sair da condição de espectador passivo dos problemas e libertar-se do 

conformismo movimenta a grande engrenagem da reforma íntima e da busca pela 

plenitude existencial.  

O caminho da libertação também exarado pelo notável filósofo grego 

ARISTÒTELES (384 - 322 a.C.) no termo “eudaimonia”, felicidade da harmonia 

interior é o grande desafio da humanidade que sedenta do autoamor, do autoperdão, 

do aloamor (amor ao próximo) e do aloperdão,(perdão ao próximo) ainda permanece 

inebriada pelo materialismo na busca da satisfação imediata dos seus desejos. 

É chegada a hora do despertar da consciência para os valores imperecíveis 

da alma buscando a essência da vida produtiva que oferta a oportunidade de agir no 

lugar de reagir, aprender com os erros e aperfeiçoar-se a cada nova oportunidade 

renovando as atitudes no presente para construir um futuro melhor. 

 

“A felicidade vem de uma decisão sua, que precisa ser tomada. Ela vem da 
sua perspectiva de mundo: não tem ligação direta com os fatos que nele 
acontecem, mas sim com seu POSICIONAMENTO perante eles.” (GUERRA, 
2009 p. 84-85) 
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5. Autoeducação e Autodesenvolvimento 
 

MOGGI em seu livro “Liderando pela Essência” explica através da filosofia 

antroposófica que “o ser humano possui três impulsos básicos para o aprendizado, 

que estão relacionados ao Pensar, Sentir e Querer 

 

 

 

 

PENSAR 

QUERER 

SENTIR 

Impulso para o aperfeiçoamento 

Impulso para o desenvolvimento 

Impulso para o conhecimento 
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Bernard Lievegoed, excepcional cientista social e médico da década de 50 

considerava que a saúde física e psicológica está atrelada a satisfação destes três 

impulsos de aprendizado.  

1- Pensar: liga-se a percepção ao conceito que se tem na memória; 

2- Sentir: qualifica-se objetos e pessoas (julgamento) respondendo com 

simpatia ou antipatia (Preconceitos, Rotulagens, Críticas, Classificações e 

Generalizações; 

3- Querer: Instintos, Impulsos e Necessidades – Anulação do senso crítico 

resultante em ações espontâneas, impensadas, hábitos e rotinas. 

 

Quando estes impulsos são impedidos de se manifestar, nasce a 

desmotivação e a falta de engajamento. Para mantê-los despertos é necessário criar 

condições para que se manifestem por meio do enfrentamento de desafios, abertura 

para novos aprendizados e disponibilidade para duvidar, criticar e dialogar com os 

sentimentos que surgem diante das situações inusitadas. 

Tornar-se autor da própria história exige um esforço consciente para o 

exercício da autotransformação, substituindo o sentimento de antipatia e simpatia 

pela empatia. Ao manter o equilíbrio interno é possível agir com responsabilidade de 

forma criativa e corajosa, alcançando a lida equilibrada com a diversidade de 

maneira objetiva e realista, sem falsos julgamentos. 

O conhecimento dessa teoria traz o arcabouço para a liderança pessoal. 

Impedindo que as forças do desânimo arrebatem o autodesenvolvimento do ser. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Sócrates afirmava: “A verdade está no caminho do meio, por isso o equilíbrio 

tem o poder de ensinar a felicidade”. Felicidade é pelo que mais anseia o ser 

humano. Na Terra há momentos felizes, mas não a felicidade completa porque ainda 

os seres são imperfeitos e aos poucos estão se dando conta de que a busca exterior 

mais os afasta dela do que os aproxima. 

O presente artigo aponta o caminho do autoconhecimento como o portal 

desse feliz encontro. Desvendando o mundo interior para se desvencilhar das 

amarras do erro e da imperfeição e cultivar o amor, a indulgência, a humildade e o 

altruísmo através da exemplificação viva e vibrante. 

GANDHI concita a todos em sua célebre frase: “Seja a mudança que você 

quer ver no mundo”. Essa reflexão fundamenta a urgência de elucidar a humanidade 

a respeito da reforma íntima como meio de transformação social. Consta aqui, o 

apelo especial dirigido aos educadores devido à responsabilidade por tantas vidas 

em desenvolvimento e que são influenciadas por suas opiniões, posturas, valores e 

crenças.  

Através das reflexões e humildes diretrizes apresentadas permanece o desejo 

de que a semente do bem viver fecunde o solo árido e ressequido dos corações dos 

que detém a capacidade de contribuir enormemente com a transformação da dura 

realidade vivenciada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



15 

 

 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
CERQUEIRA FILHO, ALÍRIO DE. Fora da Caridade Não Há Salvação. Editora 
Bezerra de Menezes, SP, 2009. 
 
COVEY, STEPHEN R. Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Editora 

Nova Cultural Ltda, 16ª Ed., SP, 2003. 
 
CURY, AUGUSTO. Ansiedade: Como Enfrentar o Mal do Século. Saraiva, SP, 
2014. 
 
CURY, AUGUSTO. O Código da Inteligência e a Excelência Emocional. Thomas 

Nelson Brasil, RJ, 2010. 
 
DICIONÁRIO MICHAELIS. Melhoramentos, 2009. 
 
FRANCO, DIVALDO P. Perturbações Espirituais. Leal, 1ª Ed./ Pelo Espírito 
Manoel Philomeno de Miranda [psicografado] por Divaldo Pereira Franco. Salvador, 
2015. 
 
GUERRA, LÍGIA. O Segredo dos Invejáveis: descubra como eles transformam 
em tesouros os desafios da vida. Gente, SP, 2009. 

 
MOGGI, JAIME. Liderando pela Essência. Antroposófica, SP. 

 
O’CONNOR, J. Manual de Programação Neurolinguística: Um guia prático para 
alcançar os resultados que você quer. Qualitymark, 10ª Ed., RJ, 2014. 
 
PERRENOUD, PHILLIPE. Construir as Competências desde a Escola. Artes 
Médicas Sul, Porto Alegre, 1999.   
 
O’CONNOR, J.; SEYMOUR J. Introdução à Programação Neurolinguística, 

Summus Editorial, SP, 1995. 
 
SLAVIERO, VANIA. De bem com a vida na escola. Ground, SP, 2004. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trabalho apresentado dia 15 de Dezembro de 2015, no Curso de Pós-Graduação em 
Neuroaprendizagem Avançada: Master em Programação Neurolinguistica Sistêmica, pelo Instituto 
Superior do Litoral do Paraná - ISULPAR, Curitiba, Paraná; pela aluna Lísian Ayres Fischer Gaspari. 
Coordenadora: Vania Lucia Slaviero. 


