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RESUMO  

 

O homem é um ser social e depende da interação com outras pessoas para garantir a sobrevivência 
e a qualidade de vida. Comunicar-se com alguém com o intuito de conhecer melhor o indivíduo, 
observando o comportamento, a forma como age, para com isso proporcionar uma comunicação mais 
efetiva é essencial, pois a comunicação é o que une as pessoas. A Programação Neurolinguística se 
firma como meio rápido para mudanças comportamentais, fornece uma série de ferramentas para 
facilitar aos indivíduos a educação da atenção e percepção, despertando a consciência para a 
profunda experiência humana. O rapport é uma das técnicas da Programação Neurolinguística que 
desenvolve estado total de presença, com total atenção no outro indivíduo, conduzindo o contato com 
empatia e estabelecendo confiança, harmonia e cooperação em uma relação. 

  
 
PALAVRAS CHAVES: Programação Neurolinguística, Rapport e Harmonia.  

 

 

ABSTRACT  

 

Every individual is a social being and relies on human interaction to ensure survival and quality of life. 
Communicating with someone with the intention of knowing the person better, observing one’s 
behavior and way of acting, in order to establish a more effective communication is essential, since 
communication is the very thing that brings people together. Neuro-Linguistic Programming is a fast 
method for changes in behavior, providing a series of tools to simplify the education of an individual’s 
attention and perception, awakening awareness to the deep human experience. In that, Rapport is 
one technique of Neurolinguistic Programming that develops total state of presence, with focused 
attention in the other individual, leading the interaction with empathy and establishing trust, harmony 
and cooperation in the relationship. 
 

KEY WORDS: Neurolinguístic Programming, Rapport, Harmony. 
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INTRODUÇÃO  

 

 

 Quando as pessoas se relacionam entre si, o autoconhecimento se torna 

necessário, se a pessoa tem percepção mais profunda de si, pode ter uma melhor 

percepção da necessidade do outro, cria-se os relacionamentos pelas atitudes 

tomadas e pela forma como se pensa. Para o relacionamento existir é essencial a 

comunicação, a capacidade de se comunicar de forma efetiva é um processo a ser 

desenvolvido e aperfeiçoado constantemente, a técnica do rapport é uma das mais 

importantes no processo de comunicação, quando as pessoas estão unidas em 

torno de um interesse em comum. O rapport  usa técnicas de combinar e espelhar, 

observando o olhar, a fala, o tom de voz, os gestos, postura e movimentos do corpo, 

com isso vai enfatizando as semelhanças e minimizando as diferenças entre ambos. 

No entanto tem um elemento essencial para que esse processo tenha sucesso, que 

é a empatia, qualidade de se colocar no lugar do outro e ver o mundo com os olhos 

do outro, tendo interesse genuíno na outra pessoa, fazer com que ela perceba que o 

seu ponto de vista é compreendido e respeitado. Com isso se constrói um 

relacionamento de influência e respeito, sendo influente e estando disposto a ser 

influenciado pelo outro, e quando se constrói rapport com outra pessoa isso é uma 

consequência.  

 

  

DESENVOLVIMENTO  

 

 

 Rapport é uma técnica usada para criar uma ligação de sintonia e empatia 

com o outro, é de extrema relevância proporcionando aos envolvidos laços de 

compreensão e segurança, é possível construir rapport em muitos níveis, mas todos 

envolvem dar atenção e respeitar o outro, compreendendo a maneira pela qual a 

outra pessoa vê o mundo, é como falar a língua da pessoa, com isso se sentirá 

reconhecida e será imediatamente mais receptiva.  
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Rapport advém de assumir uma segunda posição. Quando assumimos uma 
segunda posição, estamos dispostos a tentar compreender a outra pessoa a 
partir do ponto de vista dela. No processo, podemos nos conscientizar que 
se soubéssemos o que ela sabe, se tivéssemos experiênciado aquilo que 
ela experiênciou e quiséssemos aquilo que ela quer, provavelmente 
estaríamos agindo como ela está agindo, mesmo que no nosso ponto de 
vista (primeira posição), seu comportamento pareça estranho. (O’CONNOR, 
2016, p.46). 

 

 Criar rapport é uma habilidade que pode ser aprendida para facilitar o diálogo e 

o relacionamento entre pessoas, até mesmo com alguém com quem se discorda. 

Necessariamente não precisa concordar com a pessoa, pode discordar da pessoa e 

estar em rapport, segundo O’CONNOR (2016. p.46) “o rapport se constrói (1) tendo 

interesse genuíno em outra pessoa; (2) sendo curioso quanto a quem é e como 

pensa; (3) estando disposto a ver o mundo a partir de ponto de vista da outra 

pessoa”. Para se obter rapport é essencial levar em consideração um dos 

pressupostos básicos da PNL, que cada pessoa tem seu mapa de mundo.  

  

Não sabemos o que é realidade. Nossos sentidos, nossas crenças e nossa 
experiência passada nos dão um mapa do mundo a partir do qual podemos 
operar, mas um mapa jamais pode ser inteiramente preciso, caso contrário, 
seria igual ao terreno que abrange. Não conhecemos o território, portanto 
para nós o mapa é o território. Alguns mapas são melhores do que outros 
para nos orientar pelo caminho. Navegamos pela vida como um navio em 
mar revolto; desde que o mapa nos aponte os principais perigos, estaremos 
bem. Quando os mapas são falhos, corremos o risco de encalhar. A PNL é 
a arte de mudar esses mapas para que tenhamos maior liberdade de ação. 
(O’CONNOR, 2016, p.5). 

 

 As pessoas respondem a sua experiência, não a realidade em si, os 

sentimentos, as crenças e experiências passadas formam o mapa de mundo de 

cada um, o qual deve ser respeitado, não deve haver pré-julgamento, demonstrando 

interesse genuíno. Haverá mudança na pessoa no momento em que se sinta 

compreendida, segura e tome a decisão de mudar. “Penso 99 vezes e nada 

acontece. Eis que mergulho no mais profundo silêncio, e a verdade se me revela” 

ALBERT EINSTEIN. 

  Ao praticar o rapport com frequência, desenvolve-se a capacidade de criar 

empatia e se relacionar cada vez melhor com as pessoas, ouve a pessoa, companha 

e direciona dentro da intenção dela, para que ela entre em contato com o seu eu 

interior e com isso, entenda e perceba as possibilidades e através desse novo 
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mundo de possibilidades, ter uma nova visão de si mesma e da situação, observar e 

tomar conhecimentos das novas ferramentas que são apresentadas para se 

conhecer melhor, olhar a situação de frente e compreender que é possível um 

resultado diferente. Isso leva a pessoa a se questionar, não focar na perfeição e não 

exigir tanto de si mesma, dar tempo a si mesma, acreditar, se desenvolvendo no 

caminho e desenvolvendo plenamente, construir o seu eu, com isso sempre terá 

desafios, e quebra de paradigmas, deve controlar os seus sentimentos, crenças e 

valores desafiando à mudança, trazendo o problema para fora.  

  

     “Se queres mudar o mundo, muda-te a ti mesmo” 
         GANDHI 

  

 O processo de condução é acompanhar...  o outro, e então conduzir para aquilo 

que se deseja na comunicação. Para compreender melhor segue um exemplo: uma 

mãe que tem dificuldade em se relacionar com o seu filho, não conta com a 

presença dele nos momentos em família, com isso se sente triste e com um 

sentimento de que não deu atenção suficiente ao filho, que falhou na sua formação. 

A mãe tem interesse em criar um ambiente mais acolhedor, de proximidade e 

amizade, para terem um melhor convívio.  O que ela poderá fazer para melhorar 

esse convívio? Ela poderá acompanhar o seu filho ouvindo as músicas preferidas 

dele, acompanhar ouvindo novamente em outros momentos, entrar no mundo do 

filho, demonstrar interesse pelas coisas dele, e após um período, sentindo a relação 

mais segura e harmoniosa, sentirá confiança e poderá falar com ele influenciando-o 

a conhecer as preferências musicais dela. É um relacionamento de influência e 

respeito, com isso cria um clima de cumplicidade e amizade, o que vai resultar em 

melhor relacionamento e afeto mútuo. 

 Acompanhar o outro, prestar atenção, juntar-se à pessoa sem exigir que a 

mesma veja o mundo do jeito que quem está acompanhando vê. Pontos importantes 

para construir rapport: espelhar postura corporal, movimentos corporais, gestos, 

expressão facial, qualidades vocais, predicados verbais, frases repetitivas, 

respiração e espelhamento cruzado.  

 Citação de LAWLEY E TOMPKINS (Golfinho 05/02/2007) “Nunca ninguém me 

escutou como você.” Assim falou uma senhora viciada em drogas, desempregada e 
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ameaçada de ser despejada da sua casa. Essa percepção da senhora de se sentir 

ouvida, acolhida, compreendida, com a sua necessidade emocional satisfeita, evoca 

um questionamento segundo o autor: “será que nós temos um talento mágico que 

nos permite obter, repetidamente, respostas como essa dos nossos clientes? Não, 

nós simplesmente construímos um nível de rapport tão profundo que as pessoas 

sentem-se ouvidas e experimentam uma sensação de segurança”. Com isso 

percebe-se o quanto que a habilidade na comunicação pode influenciar as pessoas, 

obtendo respostas que atendam à necessidade do momento, e é claro que se faz 

necessário conhecimento aprofundado, adquirido através da prática constante e 

saber como conduzir para obter o resultado esperado. 

 

Rapport é a qualidade de relacionamento que resulta em confiança e 
responsividade. Você consegue rapport compreendendo e respeitando a 
maneira pela qual a outra pessoa vê o mundo. É como falar sua língua. O 
rapport é essencial para a boa comunicação. Se existir rapport, os outros se 
sentirão reconhecidos e serão imediatamente mais responsivos. É possível 
construir rapport em muitos níveis, mas todos envolvem dar atenção e 
respeitar a outra pessoa. O rapport pode se construído instantaneamente e, 
ao longo do tempo, evolui para confiança. (O’CONNOR, 2016, p.4) 

 

  Quando se está em rapport com outra pessoa, se tem a tendência a espelhar 

essa pessoa, muitas vezes inconscientemente. Por acaso já ocorreu de prestar 

atenção em um bar ou restaurante, quando as pessoas gostam de estar juntas, elas 

tendem a usar as mesmas palavras ou frases, gestos semelhantes, se vestem de 

forma semelhante, se sentem a vontade e conversam harmoniosamente, tem a 

oportunidade de entrar uma no mundo da outra e ver as coisas a partir da 

perspectiva da outra pessoa. E ao contrário, caso não estejam em rapport as 

pessoas tendem a não usar as mesmas palavras, frases e gestos. As expressões 

corporais e os gestos transmitem grande parte das informações sobre a pessoa. 

Essas situações são interessantes para serem observadas, quando estiver em uma 

situação dessas aproveite para observar. MEHRABIAN E FERRIS (Inferência da 

atitude de comunicação não verbal, Jornal do Conselho de Psicologia, vol. 31 1967) 

“os fatores que contribuem na comunicação, podem ser divididos em: 55% é 

determinado pela linguagem corporal (mensagens não verbais), 38% pela voz (como 

as palavras são ditas) e 7% pelo conteúdo (palavras usadas)”. Comunicar-se de 
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forma não-verbal ocorre através de: expressões faciais, movimentos corporal, 

postura, respiração. 

 

1. Programação Neurolinguística  

 

 A programação neurolinguística (PNL) é uma área que estuda estruturas 

específicas que geram um comportamento, é o estudo da excelência, oferecendo 

técnicas (rapport) e ferramentas específicas que podem ser aplicadas nas pessoas 

para que o comportamento seja modelado. A PNL teve início na década de 70 na 

Califórnia EUA, através da modelagem de curadores eficazes, quando Richard 

Blander  e John Grinder modelaram os padrões de linguagem e comportamentos 

nos trabalhos de Vírginia Satir (fundadora da  terapia familiar e da terapia sistêmica), 

Fritz Perls (fundados da Gestalt terapia) e Mílton Erickson (fundador da Sociedade 

America de Hipnose Clínica).  

 

O que é PNL? Mas essa é uma pergunta capciosa. Não se pode reduzir a 
PNL a uma única definição. Há muitas explicações do que seja PNl, cada 
uma como um deixe de luz brilhante de um ângulo diferente, iluminando 
inteiramente a forma e a sombra do objeto. A PNL estuda talento e 
qualidade – como organizações e indivíduos excelentes obtêm seus 
resultados excelentes. Os métodos podem ser ensinados a outros para que 
eles também possam obter a mesma classe de resultados. Esse processo 
denomina-se modelagem. O nome Programação Neurolinguística advém 
das três áreas que reúne:  
P Programação - Como sequenciamos nossas ações para alcançarmos 
metas.  
N Neurologia - A  mente e como pensamos.  
L Linguística - Como usamos a linguagem e como ela nos 
afeta.(O’CONNOR, 2016, p.1,2). 

 

 Os objetivos básicos da PNL são modelar habilidades e competências 

especiais ou excepcionais e auxiliar a torná-las transferíveis a outros. Possibilita às 

pessoas desenvolver o comportamento, proporcionando subsídios para identificar 

crenças pré-estabelecidas e como trabalhar isso. De acordo com SLAVIERO, VÂNIA 

(2016. p.22) “Programação neurolinguística é uma maneira inovadora que auxilia no 

despertar da consciência de como funcionamos, sendo o manual deste 

autoconhecimento, em linguagem acessível ao jeito de pensar ocidental”. Nos 

orienta e capacita para a mudança. 
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A PNL traz autodesenvolvimento e mudança. Primeiro você a usa para 
trabalhar a si mesmo para se tornar a pessoa que realmente quer ser e 
pode ser. Da mesma forma, você trabalha a si mesmo para que possa 
ajudar outras pessoas de forma eficaz. Autodesenvolvimento é o 
equivalente a colocar a máscara primeiro. Quanto mais souber a respeito de 
você mesmo, mais poderá ajudar outras pessoas. (O’CONNOR 2016, p.7). 

 

2. Relacionamento 

 

 Quando se está em busca de autoconhecimento e desenvolvimento no rapport, 

é essencial observar o comportamento das outras pessoas, uma das técnicas mais 

usadas é o espelhamento (equiparar e espelhar são usados um no lugar do outro 

por alguns practitioner de PNL), entrar em sintonia com o outro, observando o 

comportamento do outro de maneira sútil, ou seja, fazer exatamente o mesmo que a 

outra pessoa, assumindo um estado de espírito semelhante ao dela. Segundo 

(O’CONNOR, 2016, p.49) “significa equiparar os movimentos de outra pessoa ao 

mesmo tempo em que você mantém suas próprias identidade e integridade”. 

Comportamentos que se pode espelhar: postura corporal, gestos das mãos, 

expressões faciais, deslocamento do peso, respiração, movimento dos pés, 

movimento dos olhos. A linguagem corporal usa padrão respiratório, postura 

corporal, gestos e contato visual (movimentos oculares), que são chamados de 

pistas de acesso segundo O’Connor. O tom de voz usa velocidade da fala, volume e 

ritmo. Na Linguagem usa palavras ou frases que designam valor. 

 

Tome cuidado, no entanto, para não equiparar linguagem corporal com 
demasiada exatidão. Você pode obter bom rapport simplesmente se 
certificando de que não de desequipara. Em outras palavras, adote uma 
postura que seja similar, mas não exatamente a mesma. Mantenha a 
mesma quantidade de contato visual que a outra pessoa, porque é com isso 
que se sentirá à vontade. Um excesso de contato visual não é uma boa 
coisa! (O’CONNOR, 2016, p.50). 

  

 O importante é agir com habilidade e respeito, partindo de um desejo de 

compreender o modelo de mundo da outra pessoa, não deve simplesmente copiar a 

outra pessoa, ela irá perceber, e não continuará em rapport, quebrando a sintonia, 

pois não sente confiança. Para que isso não ocorra evite o espelhamento excessivo.  

De acordo com (O’CONNOR, 2016, p.50), “a desequiparação excessiva (ex. não 

fique de pé se a outra pessoa estiver sentada; não fale rapidamente se a outra 
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pessoa falar devagar; não fale alto se a outra pessoa tiver uma voz macia)” são 

comportamentos que não devem ser usados. Esteja à vontade e use o rapport com 

grande habilidade e ecologicamente.  

  

Há várias maneiras de criar interesses comuns com outra pessoa e, assim, 
um estado de harmonia. Você pode espelhar interesses – isto é, ter uma 
experiência semelhante, ou estilo de roupa ou atividade favorita. Ou você 
pode espelhar associação – isto é, ter amigos ou conhecidos semelhantes. 
Ou você pode espelhar crenças. Essas são experiências comuns. São a 
maneira de criarmos amizades e relacionamentos. E fazendo isso alcança 
uma total ligação harmoniosa em questão de minuto. ROBBINS (2017, 
p.219). 

  

 Segundo TOMPKINS (Golfinho 2007) “tente espelhar apenas um aspecto do 

comportamento da outra pessoa enquanto estiver falando com ela – talvez a postura 

dela”. Na maior parte das vezes, funciona muito melhor quando se pratica e vai 

adquirindo a técnica, conforme TOMPKINS, “Quando isso se tornar fácil, inclua outro 

movimento suavemente, como os gestos da mão dela. Gradualmente acrescente 

outro e outro, até você estar espelhando sem pensar sobre isso. Quanto mais você 

praticar mais fácil se torna.” De tal modo que se é capaz de utilizar a técnica sem 

pensar, intuitivamente. Quanto mais praticar, mais se tornará consciente dos 

diferentes ritmos, gestos, padrões da respiração que a pessoa está usando.  

  

Espelhar é algo que nós fazemos automaticamente quando estamos em 
torno das pessoas com as quais nos sentimos confortáveis. Aprender a 
espelhar de propósito para obter rapport nos capacita a melhorar a nossa 
comunicação com os demais e a ter o apoio de todos que encontramos que 
nos ajudam a realizar nossos objetivos e metas. TOMPKINS (Golfinho 
2007). 

  

 Os canais de comunicação nas relações são chamados de sistemas 

representacionais ou modalidades, de acordo com CONOLLY (Golfinho, 2007), “o 

termo se refere a que sentido nós estamos prestando atenção, se estamos mais 

conscientes do que estamos vendo (visual), ou do que estamos ouvindo (auditivo), 

ou do estamos sentindo ou percebendo fisicamente (cinestésico), ou cheirando 

(olfativo) ou sentindo o gosto (gustativo)”. Uma pessoa muito rápida presta atenção 

em detalhes, tudo o que tem menções visuais, capta o maior número de informações 

a respeito do ambiente em que se encontra; se a pessoa associa pelos sons, essa 
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pessoa vai ser mais calma que o visual, sendo uma pessoa auditiva; se a pessoa 

sente mais sensações, gosta de se sentir confortável, essa pessoa é cinestésica. 

 

Para nos comunicarmos efetivamente, devemos compreender que somos 
todos diferentes na maneira como vemos o mundo, e usar esse 
entendimento como guia para nossa comunicação com os outros. 
(ROBBINS, 2017, p.222). 

 

 A forma que as pessoas utilizam para se expressar e se relacionar com os 

outros se apresenta através dos sistemas representacionais, auditivo, visual e 

cinestésico, algum tendo uma predominância maior que os outros dependendo da 

pessoa. Segundo O’CONNOR (2014, p.57) “O Sistema representacional que 

estamos usando se mostra em nossa linguagem corporal através de nossa postura, 

padrão de respiração, tom de voz e movimentos oculares”. E apresenta as pistas de 

acesso para melhor identificar o padrão que está utilizado, geralmente o indivíduo 

apresenta dois sistemas representacionais um mais desenvolvido e outro a 

desenvolver. A pessoa que utiliza mais o sistema visual apresenta a postura ereta, 

esguia com a cabeça elevada na altura das imagens. Tem atitudes e movimentos 

rápidos. O tom de voz é alto e a fala é rápida. Prima pela organização. Apresenta 

respiração peitoral e curta. Usa palavras como: veja, observar, iluminar, imagina, 

revela. Tem o olhar altivo, apresenta movimentos oculares desfocados, ou para cima 

à direita ou à esquerda. Os que utilizam mais o sistema auditivo apresentam a 

postura corporal média, com a cabeça ligeiramente erguida. Atitudes e movimentos 

num ritmo médio, o tom de voz é médio, com fala clara. Para o auditivo o bom é o 

mais prático, o certo é o diálogo. A respiração está entre toráxica e abdominal. A 

linguagem usada para se expressar geralmente é: escuta, conta, ouça, presta 

atenção. O contato visual é na altura dos olhos, na linha mediana. 

 Enquanto o cinestésico apresenta uma postura mais solta, relaxada. Gosta de 

gestos e toques em si e nos outros, tem atitudes e movimentos mais lentos. Ao falar 

usa um tom de voz baixo com muitas pausas, são pessoas de pouca fala. Para o 

cinestésico a prioridade são as relações afetivas, bem estar, o bom é o mais 

gostoso. A respiração é mais profunda, vinda do abdômen. Usa a linguagem: sinto, 

toca, contato, suave, gostoso, frio, quente. Tendem a apresentar um olhar um pouco 
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mais baixo, abaixo da linha mediana, geralmente para a direita. A respeito dos 

sistemas representacionais, tem que ter cuidado em não sair classificando as 

pessoas e dizendo que a mesma é visual, auditiva, ou cinestésica, nós somos tudo 

ao mesmo tempo. Segundo CONOLLY (Golfinho, 2007) “ninguém “é” um visual, um 

auditivo ou um cinestésico ainda que a maioria de nós tenha preferências e 

predisposições no uso dos sistemas representacionais. Todos nós usamos todos os 

sistemas o tempo todo.” Ocorre que as pessoas favorecem um ou dois sistemas 

mais que outro, devido a se apresentarem mais desenvolvidos, nada impede que a 

pessoa treine todos os sistemas representacionais, desenvolvendo os quais tem 

menos habilidades, dependerá da vontade de cada um. De acordo com CONOLLY 

(Golfinho, 2007) “saber o sistema de pensar favorito da pessoa, o capacita a “falar 

literalmente a linguagem dela” o que, por outro lado, acentua o rapport e faz o que 

você está falando mais fácil de ser entendido e mais atraente para ela”.  O 

importante é estar atento, criar empatia com o outro, usar de flexibilidade para 

compreendê-la e se manter alerta ao principal sistema representativo da pessoa, 

respeitando o seu mapa de mundo. Conforme CONOLLY (Golfinho, 2007) “falar a 

linguagem da outra pessoa é tanto um presente para ela como uma ferramenta de 

influência valiosa para você. Os bons comunicadores podem, de fato, reagir 

facilmente a qualquer que seja o sistema preferido da outra pessoa.” 

  

2. Linguagem 

 

 A linguagem está presente em diversos elementos, se apresenta de diversas 

formas, tudo o que se relaciona a comunicação.  Segundo O’CONNOR (2016, p.151) 

“A linguagem é parte do ser humano, a base da vida social. Torna nosso mundo 

interior visível, audível e tangível a outros. Permite-nos compartilhar um mundo de 

experiência e comunicar idéias abstratas, compreender e sermos compreendidos”. A 

linguagem é transmitida através de sons e palavras. A experiência se transforma de 

três formas quando se utilizada  isso: deleção, generalização e distorção.  

 Na deleção ou omissão, ocorre que informações importantes são omitidas, 

limitando pensamentos e ações. De acordo com O’CONNOR (2016, p.154), “Não 

podemos transmitir tudo sobre uma experiência em palavras. Omitimos partes por 
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não ter palavras para expressá-la, outras por pensarmos serem menos importantes 

e outras por que sequer as notamos”.  Na generalização quando a pessoa vivencia 

uma experiência e sem que perceba, essa vivência se  instala no inconsciente como 

uma crença, a crença pode ser útil em algum momento, depois de um determinado 

momento tem que mudar, para que a pessoa possa evoluir ou superar dificuldades.  

Conforme O’CONNOR (2016, p.155) “Generalizamos quando consideramos um só 

exemplo como representativo de todo um grupo. Por exemplo, vemos como nossos 

pais tratam um ao outro e tomamos isso como modelo de como homens e mulheres 

convivem”. O que ocorre na distorção é que as informações são distorcidas pela 

pessoa, limita escolhas e leva a problemas e dor desnecessários. Por exemplo, ao 

chegar ao trabalho pela manhã e cumprimentar o chefe, e o chefe não foi muito 

receptivo, então a pessoa logo pensa que ele não gosta de dela e começa a criar 

certa resistência no convívio com o chefe. Com isso ficará ressentido e vivendo uma 

situação desnecessária, pode ser que o chefe esteja passando por um momento de 

muita cobrança com relação a resultados e foi indiferente no momento que o 

cumprimentou. “A distorção, como a deleção, não é boa nem má. Depende do que e 

como você distorce. A distorção pode torná-lo infeliz e paranóico. Também é a base 

da criatividade, do talento artístico e do pensamento original”, segundo O’CONNOR 

(2016, p.155).  

 Deleção, generalização e distorção são formas naturais de pensar. Com isso 

surgiu o Metamodelo, que foi o primeira modelo da PNL a ser desenvolvido por John 

Grinder e Richard Blander. De acordo com O’CONNOR (2016, p.163) “O 

Metamodelo é um conjunto de padrões de linguagem e perguntas que reconectam 

as deleções, distorções e generalizações à experiência que as gerou”. Trabalha-se a 

estrutura superficial para colher informações sobre a estrutura profunda por trás 

dela. Por exemplo: as vezes cria-se um monstro no presente, baseado em 

experiência do passado, o Metamodelo coleta informações que irão proporcionar os 

recursos para clarear e trazer novo significado para aquela experiência, trazendo o 

equilíbrio desejado, é um modelo para o despertar da consciência. Ao afirmar que 

não consegue ser um bom líder, perguntar ao outro o que te impede? (pergunta que 

leva a pessoa para o passado) e o que precisa fazer para ser? (leva ela para o 

futuro), com essas perguntas a pessoa pode ter o início de um novo ciclo na sua 
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vida. O’CONNOR (2016, p.190) “Perguntas de Metamodelo não são um fim em si 

mesmas, são um meio de alcançar seu resultado ou para ajudar outros a 

alcançarem seus resultados”. Traz luz para clarificar e direcionar ao entendimento de 

si mesmo. Quando a pessoa está em busca de mudança e autodesenvolvimento, 

precisa ser congruente. Segundo O’CONNOR (2016, p.8), “tem que estar 

determinado a ter sucesso e acreditar naquilo que está fazendo. Congruência 

significa que você está comprometido a fazer a mudança para não sabotar a si 

mesmo”. Acreditar, se preparar,  buscar o crescimento e aperfeiçoamento interior é 

essencial. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O rapport é uma ferramenta essencial para se alcançar o conhecimento 

mútuo, conhecendo a outra pessoa e criando um clima de harmonia, onde um fica à 

vontade com o outro, enxergando-o e respeitando o mapa de mundo. O rapport 

proporciona o encontro com o sonho da pessoa, remodelando e construindo o 

próprio eu. A funcionalidade da comunicação e da linguagem apresentadas através 

do Metamodelo de linguagem, onde se identifica através de questionamentos pelo 

Metamodelo, as formas como o ser humano se apresenta em seus relacionamentos 

que são a deleção, generalização e a distorção, e com interesse genuíno na pessoa, 

aprofunda no íntimo do ser e cria oportunidade para o conhecimento e a conquista 

do equilíbrio. 

No momento atual, a humanidade precisa da consciência, de que o ser 

humano não nasceu para viver oprimido, em desequilíbrio e fechado num mundo 

onde não tem harmonia e relacionamentos. Deter o conhecimento de um mundo de 

possibilidades para a busca da qualidade de vida, do autoconhecimento, do 

equilíbrio nos é oferecida pela PNL. 

O importante é saber que existe esse mundo de infinitas possibilidades, onde 

a pessoa pode ser transformada e o rapport é um dos mais importantes processos 

em qualquer comunicação, desenvolvendo rapport consigo mesmo, obtendo 
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autoconhecimento e maior conhecimento da técnica para maior domínio e segurança 

e com isso fazer um trabalho de rapport com empatia, valorizando o que é essencial 

para o outro e obter o encantamento da pessoa que está sendo conduzida. 

 

“Quero que a saúde seja um estado naturalmente conquistado para TODOS 
os seres humanos... que passe a ser tão normal... quanto respirar...”. 
(SLAVIERO, VÂNIA, 2017, p.419). 
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