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O IMPACTO DE PRÁTICAS DA PROGRAMAÇÃO NEUROLINGUÍSTICA NO 

TERCEIRO SETOR 

Marjorye Gaiovicz1 

 

 RESUMO 

O objetivo deste artigo é apresentar o resultado de estudo e pesquisa a respeito do impacto de práticas da 
Programação Neurolinguística (PNL) no Terceiro setor, visando sua utilização no trabalho dos profissionais 
envolvidos especificamente com as crianças e adolescentes acolhidos em lares sociais, com o objetivo de 
melhorar a comunicação entre todos os envolvidos, facilitando também o processo de entendimento e 
compreensão dos protagonistas atuantes nos lares sociais, sendo eles os profissionais e as crianças e 
adolescentes acolhidos.  
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ABSTRACT 

The aim of this article is to present the results of a study and research on the impact of Neurolinguistics 
Programming (PNL) practices in the third sector, aiming at their use in the work of professionals specifically 
involved with children and adolescents housed in social homes, with the objective of improving the 
communication among all involved, also facilitating the process of understanding the protagonists in the 
social homes, being the professionals and the children and adolescents welcomed.  
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INTRODUÇÃO 

A proposta deste artigo trata da aplicação da Programação Neurolinguística e seu impacto 

no Terceiro setor, mais especificamente, nos Lares Sociais – instituições de acolhimento 

para crianças e adolescentes. 

Terceiro setor é uma terminologia sociológica que dá significado a 

todas as iniciativas privadas de utilidade pública com origem na 

sociedade civil. A palavra é uma tradução do inglês third sector, uma 

expressão muito utilizada nos Estados Unidos para definir as diversas 

organizações sem vínculos diretos com o primeiro setor (público, o 

Estado) e o segundo setor (privado, o Mercado). De modo mais 

simplificado o Terceiro setor é o conjunto de entidades da sociedade 

civil com fins públicos e não-lucrativos, conservados pela ênfase na 

participação voluntária em âmbito não-governamental. (Wikipédia   

HTTPS://PT.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/TERCEIRO_SETOR, 2013) 

 

As crianças e adolescentes que tem seus direitos violados e que necessitam de proteção, 

são encaminhados pela Vara da Infância e da Juventude para o acolhimento institucional 

temporário, através de medida protetiva. Segundo a Tipificação Nacional dos Serviços 

Socioassistenciais, a definição de “acolhimento institucional”, que engloba as modalidades 

de Casas Lares e Abrigo tratadas neste artigo, é a que segue: 

DESCRIÇÃO GERAL: Acolhimento em diferentes tipos de 

equipamentos, destinado a famílias e/ou indivíduos com vínculos 

familiares rompidos ou fragilizados, a fim de garantir proteção integral. 

A organização do serviço deverá garantir privacidade, o respeito aos 

costumes, às tradições e à diversidade de: ciclos de vida, arranjos 

familiares, raça/etnia, religião, gênero e orientação sexual. O 

atendimento prestado deve ser personalizado e em pequenos grupos 

e favorecer o convívio familiar e comunitário, bem como a utilização 

dos equipamentos e serviços disponíveis na comunidade local. 

DESCRIÇÃO ESPECÍFICA: Para crianças e adolescentes: 

Acolhimento provisório e excepcional para crianças e adolescentes de 

ambos os sexos, inclusive crianças e adolescentes com deficiência, 

sob medida de proteção (Art. 98 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente) e em situação de risco pessoal e social, cujas famílias ou 

responsáveis encontrem-se temporariamente impossibilitados de 

cumprir sua função de cuidado e proteção. O acolhimento será feito até 
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que seja possível o retorno à família de origem (nuclear ou extensa) ou 

colocação em família substituta. O serviço deverá ser organizado em 

consonância com os princípios, diretrizes e orientações do Estatuto da 

Criança e do Adolescente e das “Orientações Técnicas: Serviços de 

Acolhimento para Crianças e Adolescentes”. (ORIENTAÇÕES 

TÉCNICAS, SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES, 2012, pg. 44) 

Portanto, as crianças e adolescentes acolhidos em casas lares ou abrigos são as que se 

encontram em situação de vulnerabilidade/risco social e de rua; são aquelas que vivem 

negativamente as consequências das desigualdades sociais; da falta de vínculos afetivos 

na família e nos demais espaços de socialização; da pobreza e da exclusão social; da 

falta de acesso à educação, trabalho, saúde, lazer, alimentação e cultura; da passagem 

abrupta da infância à vida adulta; da inserção precoce no mundo do trabalho; da 

exploração do trabalho infantil; da falta de perspectivas de entrada no mercado formal de 

trabalho; da falta de recursos materiais mínimos para sobrevivência; do alto índice de 

reprovação e/ou evasão escolar; da oferta de integração ao consumo de drogas e de bens, 

ao uso de armas, ao tráfico de drogas. Para se trabalhar com crianças e adolescentes em 

situação de vulnerabilidade/risco social e de rua, marcadas pelo abandono ou afastamento 

do convívio familiar, deve-se compreender antes de tudo que a vulnerabilidade aborda 

diversas modalidades de desvantagem social, mas principalmente a fragilização dos 

vínculos afetivos, relacionais, de pertencimento social ou vinculados à violência. O 

profissional que atende este público tão especial deve ser muito bem preparado e munido 

de diferentes habilidades. Daí a importância das práticas da Programação 

Neurolinguística (PNL) tanto para os profissionais das casas lares quanto para as crianças 

e adolescentes acolhidos. O impacto da Programação Neurolinguística (PNL) na 

metodologia dos trabalhos empregados a este público pôde ser observado neste ano de 

2017, mediante à oferta do curso de Programação Neurolinguística (PNL) desenvolvido 

no Instituto de Bem com a Vida e voltado aos profissionais do Terceiro setor e aos 

adolescentes acolhidos institucionalmente. Sendo a autora deste artigo coordenadora 

administrativa da Fundação Educacional Meninos e Meninas de Rua Profeta Elias - uma 

unidade de acolhimento institucional que fez parte do programa de ações voluntárias do 

Instituto de Bem com a Vida que inclui a oferta do curso de Programação Neurolinguística 

(PNL) aos lares sociais, foi possível observar o desenvolvimento das técnicas, práticas e, 

consequentemente, o impacto que Programação Neurolinguística (PNL) traz ao Terceiro 
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setor, mais especificamente aos lares sociais. Existem várias definições de Programação 

Neurolinguística (PNL), mas a definição de JOHN GRINDER (Manual da Programação 

Neurolinguística PNL, pg. 02, 2003): “PNL é uma estratégia de aprendizagem acelerada 

para a detecção e utilização de padrões no mundo” talvez seja a que mais se enquadra 

nos anseios do Terceiro setor, pois as pessoas que ali se encontram visam a melhoria da 

qualidade de vida das crianças e adolescentes acolhidos, fazendo isso em um espaço-

tempo relativamente pequeno, pois o acolhimento é somente por um período curto de 

tempo; portanto a definição que fala da “...estratégia de aprendizagem acelerada...” está 

em consonância com o momento vivido por estas pessoas. Na prática, o aprendizado em 

relação à Programação Neurolinguística (PNL) para os profissionais do Terceiro setor e 

as crianças e adolescentes acolhidos, ao longo do ano de 2017, desenvolvido no Instituto 

de Bem Com a Vida, aconteceu da seguinte forma: 

1º) Turmas de capacitação para as mães e/ou educadores sociais: 08 encontros. Estes 

profissionais são os “cuidadores” das crianças e adolescentes nos lares; são as pessoas 

que estão em contato direto com os acolhidos e, consequentemente os influenciam 

positiva ou negativamente, dependendo da abordagem. A comunicação eficiente, entre 

outras qualidades, é imprescindível para esta relação educador x acolhido ser uma 

equação de sucesso. Houve a formação e capacitação de três turmas de mães e/ou 

educadores sociais, cada uma com 08 encontros, totalizando 24 encontros. 

2º.) Turma de capacitação para equipe técnica: 08 encontros. A equipe técnica no Terceiro 

setor, geralmente é composta por psicólogos/as, assistentes sociais, pedagogos/as e, em 

alguns casos, gestores. São os profissionais preparados academicamente para lidar com 

situações específicas e também dar o respaldo necessário para as mães e/ou educadores 

sociais, assim como as equipes de apoio. O fortalecimento da equipe técnica através do 

aprendizado em Programação Neurolinguística (PNL) não só auxilia o próprio profissional 

como o ajuda a preparar as demais pessoas envolvidas no trabalho do Terceiro setor, 

assim como na atuação direta junto às crianças e adolescentes acolhidos. 

3º.) Turma de adolescentes: Um encontro por semana ao logo de doze meses. Para os 

adolescentes, o Instituto de Bem com a Vida ofertou uma capacitação mais aprofundada 

e extensa, visando muni-los de ferramentas e técnicas que os auxiliem ao longo de suas 

vidas. 



5 
 

Vale ressaltar que a oferta de todas estas capacitações foi e continua sendo de forma 

voluntária e totalmente gratuita aos participantes. Este artigo trata da análise e estudo do 

impacto que o resultado destas capacitações trouxe às instituições do Terceiro setor, 

especificamente, os lares sociais, sob a luz do que a autora aprendeu ao longo de sua 

especialização em Programação Neurolinguística. 

 

DESENVOLVIMENTO  

 

1. Programação Neurolinguística (PNL) descomplicada  

“Se um homem começa com certezas, chegará ao fim com dúvidas; mas, se ficar satisfeito 

em começar com dúvidas, chegará ao fim com certezas.” 

FRANCIS BACON, 1605 

 

A Programação Neurolinguística (PNL), criada na década de 1970, na Califórnia, Estados 

Unidos, por Richard Bandler e John Grinder, é uma abordagem de melhoramento da 

comunicação, desenvolvimento pessoal e psicoterapia. Ela diz respeito a experiência e 

mapa de mundo de cada indivíduo – como ele percebe o mundo e as pessoas que estão 

à sua volta, criando assim sua própria realidade. Bandler e Grinder deram início à 

Programação Neurolinguística (PNL) quando modelaram padrões de linguagem e 

comportamentos em observância aos trabalhos de Fritz Perls, que é considerado o 

fundador da Gestalt terapia; Milton Erickson, considerado o fundador da Sociedade 

Americana de Hipnose Clínica e Virgínia Satir, considerada a fundadora da terapia 

sistêmica e terapia familiar. As primeiras técnicas de Programação Neurolinguística (PNL) 

vieram da observância nos comportamentos destes extraordinários terapeutas. A isso se 

deu a nominação de “Modelagem”. O objetivo da Modelagem é criar um modelo de 

comportamento que possa ser usado para reproduzir aspectos de desempenho por outra 

pessoa que assim deseje fazê-lo.  

Segundo o Manual da Programação Neurolinguística (PNL), de JOSEPH O´CONNOR, 

(1996), não se pode reduzir a PNL a uma única definição, pois há muitas explicações do 

que seja PNL. Um conceito amplo e que faz sentido é que a Programação Neurolinguística 
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(PNL) estuda a estruturação das experiências subjetivas de cada indivíduo, seu modo de 

pensar e como se dá a construção de seu mundo interno e significado a partir da 

experiência vivida.  

1.1. Há seis pilares na Programação Neurolinguística, que podem ser definidos como 

seus princípios básicos: 

 

1) Você – seu estado emocional e nível de habilidade 

2) As pressuposições, que são os princípios da PNL 

3) Rapport – que é a qualidade do relacionamento 

4) Resultado – saber o que quer 

5) Feedback 

6) Flexibilidade  

Diante destes seis pilares fica evidente que a Programação Neurolinguística está 

diretamente ligada à comunicação, que não só é essencial a todo tipo de relacionamento, 

como também é o enfoque das relações entre os profissionais dos lares sociais junto às 

crianças e adolescentes acolhidos. 

2. Comunicação  

O verbo vem do latim communicare, que significa participar, fazer, saber, tornar comum. 

Pode ser considerada o processo social básico, primário, porque é ela que torna possível 

a própria vida em sociedade. Vida em sociedade significa intercâmbio. E todo intercâmbio 

entre os seres humanos só se realiza por meio da comunicação. A comunicação preside 

e rege todas as relações humanas.  

Um estudo de ALBERT MEHRABIAN (1967), professor da Universidade da Califórnia em 

Los Angeles, UCLA, diz que a comunicação é constituída de: 

• 7% por palavras; 

• 38% pelo tom da voz; 

• 55% pela comunicação não verbal (gestos, expressão corporal). 

Quando os profissionais do Terceiro setor e também as crianças e adolescentes acolhidos 

passaram a ter percepção deste fato, puderam compreender um pouco mais as 

engrenagens da comunicação. Tanto um quanto o outro, passaram a notar melhor as 

pessoas à sua volta. Na fala das mães sociais e/ou educadores sociais, foi possível 
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perceber a emoção da surpresa por esta descoberta. Em conversa da autora deste artigo, 

os participantes do curso, oriundos da Fundação Meninos de 4 Pinheiros, eles falaram 

entusiasticamente a respeito desta estatística e como a percepção dela estava sendo útil 

no trabalho junto aos acolhidos e também para suas vidas pessoais, pois passaram a 

perceber melhor o outro e dar importância à comunicação em todos os sentidos. O corpo 

não mente e com estes dados estatísticos é clara a percepção da importância da 

comunicação não verbal e este fato nos remete a um dos seis pilares da Programação 

neurolinguística, que é o Rapport.  

2.1. Rapport  

De acordo com O´CONNOR (2003), Rapport é a qualidade de um relacionamento de 

influência e respeito mútuos entre pessoas. 

Há diferentes graus de Rapport, que é construído naturalmente. Não há manipulação no 

Rapport, que para acontecer, precisa do interesse genuíno de uma pessoa pela outra, 

além da necessidade da curiosidade a respeito da outra pessoa; observá-la, “vestir sua 

sandália” completamente despido de julgamento, para se criar confiança. 

Através do Rapport as pessoas tornam-se influentes nos relacionamentos, criando uma 

relação de empatia. O termo vem do francês Rapporter, cujo significado remete à 

sincronização que permite estabelecer uma relação harmônica. 

Portanto não há uma boa comunicação sem Rapport e através dele é possível a 

construção de laços de compreensão e estabelecer um diálogo em que todas as opiniões 

são consideradas e os pontos de vista e valores são correspondidos e respeitados. 

Para uma maior compreensão do processo de formação de Rapport, é preciso levar em 

consideração os elementos que o compõe: 

2.1.1. Contato visual 

2.1.2. Expressão facial 

2.1.3. Postura 

2.1.4. Equilíbrio emocional 

2.1.5. Entonação da voz 

2.1.6. Andamento (timing) 

2.1.7. Volume e intensidade da fala 

2.1.8. Comunicação verbal (palavras) 
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2.1.9. Comunicação não verbal (gestos e linguagem corporal) 

Uma das muitas técnicas do Rapport, é o “espelhamento”, que pode ser definida pela 

incorporação da linguagem corporal do interlocutor, como entonação de voz, postura, 

expressão facial, respiração, entre outros exemplos, que possam ajudar a criar empatia, 

estabelecendo uma relação de confiança. 

O conhecimento e compreensão do Rapport pelas pessoas que atuam no Terceiro setor 

é de fundamental importância. Neste meio, tão especial e imbuído de sentidos, 

sentimentos e sensações, ter consciência da necessidade do Rapport entre os 

profissionais e os acolhidos traz uma gigantesca contribuição para o relacionamento entre 

ambos. Foi possível perceber que as mães sociais e/ou educadores e profissionais da 

equipe técnica, saíram do curso que frequentaram munidos de ferramentas e técnica que 

facilitem a comunicação, o convívio, o fortalecimento de vínculos e relacionamento com 

as crianças e adolescentes. Muito deste entendimento diz respeito ao Rapport, que 

entenderam indispensável para as práticas diárias nos lares sociais.  

Ainda se tratando de comunicação, é importante pontuar a importância do Sistema 

V.A.C.O.G. 

2.2. Sistema Representacionais V.A.C.O.G 

A Programação Neurolinguística (PNL) se baseia em como usamos nossos sentidos: 

V Visual Ver 

A Auditivo Ouvir 

C Cinestésico Sentir 

O Olfativo Cheirar 

G Gustativo Saborear 

 

Os Sistemas Representacionais são usados a todo momento. Em geral, cada indivíduo 

possui todos os cinco canais de comunicação acima citados, mas um ou dois ficarão em 

evidência, desenvolvendo características maiores de um sentido em relação aos demais; 

isto pode acontecer em determinado períodos da vida, assim como pode mudar o canal 

em evidência e, tipicamente, o sistema preferido ou preferencial ficará em evidência 

quando em situação de pressão ou stress. As características de um sentido para o outro 

são bem distintas, conforme pode-se observar na tabela abaixo: 
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Sentido Observação  Características 

corporais 

Profissões relacionadas 

Visual Processam milhares 

de imagens por 

minuto, pensam e 

agem muito rápido. 

São organizados, 

gostam de limpeza, 

do belo, elegância e 

são objetivos 

Extremidades frias, 

postura ereta, olhar 

acima da linha do 

horizonte, respiração 

curta e rápida, fala 

rápido e tende não 

escutar os outros 

É apto a trabalhar 

sozinho e tendem a ter 

afinidade e sucesso em 

arquitetura, informática, 

cirurgião plástico, 

designer, engenheiro 

civil,  

Auditivo Gostam e sabem 

dialogar, mas 

também de ouvir as 

pessoas, falam 

claramente; 

aconselha e orienta 

com clareza, é 

otimista; sabe elogiar 

e incentivar. 

Respiração média, 

pressão normal, 

temperatura normal, 

olhar na altura dos 

ouvidos, fala claro e 

gosta de ouvir. 

É apto a trabalhar em 

equipe e as profissões 

que tem familiaridade 

são: direito, comércio, 

psicologia, música, 

teatro, educação, entre 

outras que exijam 

comunicação. 

Cinestésico 

(sentir, 

olfato, 

gustação)  

Silencioso; calmo; 

gosta do contato; 

precisa sentir as 

pessoas; fala pouco, 

gosta do silêncio, do 

bem-estar; conversa 

com as pessoas 

tocando-as; sexto 

sentido aflorado. 

Pressão baixa; 

temperatura quente; 

postura relaxada; olhar 

para baixo. 

É apto a trabalhar em 

grupo em profissões 

que envolva a presença 

corporal, assim como 

arte, massagista, 

gourmet, entre outras. 

 

Segundo O´CONNOR (2003), assim como é possível ver, sentir, tocar, cheirar e ouvir 

mundo exterior, também é possível criar essas mesmas sensações na mente de cada 

indivíduo, representando o mundo através do uso interno dos sentidos. 
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Através do autoconhecimento e da flexibilidade de pensamento é possível conhecer sua 

própria referência e também desenvolver os sistemas representacionais que não estão 

em evidência. 

 

Fonte: http://segredos-abominantes.blogspot.com.br/2012/11/pnl-aplicada-educacao.html,( 2012) 

Para os educadores/mães sociais e profissionais da equipe técnica do Terceiro setor, 

entender que cada pessoa é única e desenvolvem singularmente seus sistemas 

representacionais, traz não só seu autoconhecimento (conhecer a si própria, para 

conhecer o outro), como o induz a perceber as pessoas que o cercam de outra maneira, 

mais compreensiva, menos pragmática e até mesmo, preconceituosa. Após o 

entendimento dos sistemas representacionais, eles passaram a observar melhor os 

acolhidos, assim como a seus colegas, tentando identificar que sistema que cada qual 

possui em evidência e com isso passar a ter uma comunicação mais assertiva, lembrando 

das características de cada um e possíveis técnicas de atuação.  

2.3. Calibragem 

A calibragem na Programação Neurolinguística (PNL) é a capacidade de reconhecimento 

(com precisão) de seu estado interno, assim como o estado de outra pessoa, através da 

leitura de sinais não verbais. É a percepção dos diferentes estados de espírito pessoais e 

do mundo que nos cerca. Todas as pessoas possuem esta capacidade e as usam 

incessantemente, mas a percepção sobre os estados e que se encontram; a capacidade 

de entendimento e administração destes estados é que fazem a diferença, que é possível 

http://segredos-abominantes.blogspot.com.br/2012/11/pnl-aplicada-educacao.html
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de se alcançar através da calibragem. A calibragem, assim como o Rapport e o 

conhecimento sobre os Sistemas Representacionais é essencial para se obter excelência 

em comunicação e nas relações interpessoais e estes tópicos, além de muitos outros que 

constituem a Programação Neurolinguística (PNL) são ferramentas e técnicas para o 

autoconhecimento, melhoria dos relacionamentos e, consequentemente, melhoria na 

qualidade de vida das pessoas que dela usufruem.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através da observação, estudo, pesquisa e entrevistas com os participantes do curso de 

Programação Neurolinguística (PNL) ministrado no Instituto de Bem com a Vida e voltado 

para o Terceiro setor, foi possível verificar um pouco do impacto que este novo 

aprendizado trouxe para a vida destas pessoas. Faz sentido dizer que as práticas 

aprendidas, a melhoria na comunicação e entendimento do outro, foram ferramentas para 

o caminho da excelência.  

A Programação Neurolinguística, que começou como um processo de modelagem – se 

um indivíduo faz algo muito bem, é possível levantar o processo, a estratégia, o caminho, 

fazer igual e obter os mesmos resultados – logo se expandiu para o campo da 

comunicação, da terapia e alcançou rapidamente demais áreas, como educação, saúde, 

liderança, comércio, consultoria, treinamento e, como não poderia deixar de ser, as 

instituições que fazem parte do Terceiro setor. 

A possibilidade de autoconhecimento das pessoas envolvidas nos cursos, assim como a 

capacidade de entender o mundo e as pessoas com as quais convivem aumentou 

consideravelmente. Com isso, o trabalho junto às crianças e adolescentes acolhidos nos 

lares sociais, já tão marcados por uma existência cheia de desafios, trouxe a possibilidade 

de um novo olhar, um pouco mais desprovido de filtros, de crenças limitantes, com maior 

capacidade de empatia, Rapport, comunicação assertiva, palavras de poder, formulação 

correta de objetivos, maior entendimento sobre seu próprio corpo e mente, práticas diárias 

de convivência nos relacionamentos e tantos outros benefícios que vieram contribuir para 

suas vidas. O processo de aprendizagem é constante e é possível afirmar que acontece 

através de mudanças adaptativas no comportamento, decorrente das experiências de 
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cada um. A experiência que os educadores/mães sociais, profissionais de equipe técnica 

e crianças e adolescentes viveram ao estarem no aprendizado sobre a Programação 

Neurolinguística (PNL) trouxe para o ambiente dos lares sociais a mudança gradativa e 

produtiva de comportamento, principalmente na elevação dos resultados obtidos entre os 

relacionamentos entre todas essas pessoas envolvidas no trabalho do Terceiro setor.  
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