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RESUMO 

O ato de comunicar envolve diferentes qualidades que, quando bem entrelaçadas, favorecem a 
compreensão do conteúdo da mensagem por parte do receptor tal e qual foi planejado pelo emissor. 
Entretanto, somente se utilizar de técnicas que favorecem uma boa performance pode não ser 
suficiente para o sucesso na comunicação. A Programação Neurolinguística oferece uma série de 
ferramentas para o êxito no processo comunicativo, porém sem uma congruência pessoal e, como 
consequência, um bom rapport, a mensagem pode ser distorcida e o comunicador mal interpretado. 
Contudo, o objetivo deste trabalho de pesquisa consiste em investigar como a congruência pessoal, 
ou seja, o alinhamento entre o que se pensa, sente e expressa, pode favorecer o rapport e trazer 
resultados mais efetivos no processo de comunicação direta. 

 

PALAVRAS CHAVES: Programação Neurolinguística, Congruência pessoal, 

Rapport. 

 

ABSTRACT  

The act of communicating involves different qualities that as well intertwined favor the understanding 
of the message by the recipient as it was planned by the issuer. However, only if to use techniques 
that favor a good performance may not be enough for successful communication. The NLP offers a 
number of tools for success in the communication process, but without a personal congruence and a 
good rapport, the message can be distorted and the communicator is misinterpreted. However, the 
goal of this research is to investigate how personal congruence, that is the alignment between what 
one thinks, feels and expresses, can promote rapport and bring more effective results in the direct 
communication process. 
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INTRODUÇÃO 

Na comunicação, a mensagem percorre um caminho entre emissor e receptor 

e, além dos ruídos, os filtros do receptor podem facilitar o entendimento ou distorcer 

a mensagem, contudo, o emissor deve estar atento a essas interferências para que 

a informação seja decodificada de maneira que se aproxime o máximo possível do 

seu real significado. Neste contexto, os feedbacks do interlocutor podem fornecer 

pistas significativas em relação a compreensão da mensagem, porém um olhar 

apenas mecanicista para o outro, que analisa tecnicamente suas reações, pode 

confundir a percepção de como a mensagem é absorvida de fato. Entretanto, há um 

elemento fundamental para que o processo comunicativo resulte no sucesso, ou 

seja, a compreensão do significado da mensagem tal qual foi emitida: a empatia. 

Esta qualidade no processo de comunicação, sinônimo de interesse genuíno no 

outro, além de tornar as relações respeitosas e harmoniosas mesmo com pontos de 

vista diferentes, pode revelar mais detalhes do que se possa imaginar e facilitar a 

comunicação. Contudo, ela só pode atingir níveis de excelência quando houver uma 

congruência pessoal. 

No que se refere à relação com o outro, a intenção de desfazer-se de 

algumas crenças para criar relações mais harmoniosas pressupõe abster-se de 

qualquer julgamento, o que pode ser exercitado através da técnica do rapport. Na 

Programação Neurolinguística - PNL, o rapport preconiza a atenção no outro e, 

consequentemente, o não julgamento. Consagrado por seus estudiosos como a arte 

da empatia, o rapport ocorre de maneira consciente e intencional e está ancorado no 

respeito, contudo essa habilidade pode se tornar naturalmente um hábito à medida 

que é colocada em prática. Treinar a percepção para saber como lidar com o outro 

faz parte do rapport, que inclui verificar o olhar, a postura, a respiração, a fala e, 

acima de tudo, a alma do outro. A palavra alma parece ter um peso místico, porém 

aqui quer designar aquilo que está além do que se vê. Pode-se denominá-la então 

de “essência do ser”, ou seja, o que está além do que o interlocutor comunica 

fisicamente.  
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No processo de comunicação, o conjunto de expressões perceptíveis 

externamente surge de um lugar profundo e muitas vezes não codificado e 

percebido racionalmente, que pode estar em conflito. A confusão interna não se 

limita ao pensamento de cada um, pelo contrário, mesmo que se tente afogá-la ou 

disfarçá-la, ela se manifesta: na maneira de falar, na escolha das palavras e nos 

gestos. Desta maneira, perceber a própria essência e investigar suas incongruências 

é uma consequência do rapport consigo mesmo que, quando estabelecido, favorece 

o rapport com os outros e promove mais significado e sucesso no processo de 

comunicação. 

 

 

DESENVOLVIMENTO 

Quando se fala em comunicação é impossível dissociá-la de relacionamento, 

visto que todo processo comunicativo envolve, ao menos, um emissor da mensagem 

e um receptor que, por mais distante que estejam um do outro, compõem algum tipo 

de relação e, conforme Virginia Satir, “a comunicação está para o relacionamento 

assim como a respiração está para a manutenção da vida” (SATIR, 2000, p.40). 

Contudo, a comunicação é um processo de relacionamento porque todo indivíduo 

que produz informação, assim o faz esperando impactar o outro, assim essa 

interação por si só já estabelece algum tipo de contato. Entretanto, neste trabalho de 

pesquisa o processo de comunicação recai sobre a proximidade física entre emissor 

e receptor, pois o objetivo é analisar a comunicação direta e as respostas mais 

imediatas dessa relação, onde os feedbacks podem ser prontamente medidos, uma 

vez que pretende-se verificar como a empatia resulta em sucesso no processo 

comunicativo direto. O que seria então o sucesso na comunicação? O êxito na 

comunicação seria a compreensão sem distorções da mensagem enviada, ou seja, o 

conteúdo planejado é assimilado na íntegra pelo receptor conforme desejado por 

quem o emitiu. Porém, o sucesso não está relacionado ao teor da mensagem em si, 

mas como ela é transmitida. A fim de listar as ferramentas envolvidas na 
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comunicação entre emissor e receptor, serão analisadas as qualidades necessárias 

para que o conteúdo seja compreendido e o sucesso na comunicação estabelecido. 

1. Rapport 

Para melhor compreensão do rapport, segue um exemplo. Taís chega à 

casa de Ana dizendo que precisa conversar. Ao receber sua melhor amiga, Ana 

imediatamente percebe que ela está triste. Mesmo sem terem trocado muitas 

palavras, a anfitriã é capaz de compreender de tal maneira o que passa com a 

amiga, que pode sentir a sua tristeza. Taís senta-se no sofá da sala e Ana 

prontamente se acomoda na poltrona a frente, inclinando-se na direção da amiga a 

fim de ouvir o que ela tem a dizer. Enquanto a recém chegada fala, a testa de Ana 

vai franzindo, a cabeça ligeiramente inclina para o lado e o olhar se torna profundo, 

imerso em tristeza, assim como figura Taís. Ao observá-las de perfil, é possível 

identificar que ambas estão na mesma postura corporal, pois Ana, sem intenção 

racional, acaba imitando o comportamento da amiga, por quem se preocupa e se 

interessa verdadeiramente. É como se Ana quisesse “entrar na pele” de Taís para 

compreender exatamente o que ela sente a fim de poder ajudá-la com a melhor 

palavra ou atitude, ou para confortá-la dizendo “eu entendo perfeitamente como se 

sente”. Ana não sabe disso, mas o que ela fez foi o “espelhamento”, uma das 

ferramentas dentro da Programação Neurolinguística (PNL) para se alcançar o 

estado de rapport. Ela identificou a tristeza de Taís por uma série de aspectos, como 

postura corporal, tom de voz e direção do olhar e, devido a seu interesse, se colocou 

no lugar da amiga com tamanha intensidade que acabou espelhando o mesmo 

comportamento.  

O rapport integra o universo dos relacionamentos e serve para desenvolver 

influência e respeito mútuos entre pessoas, de acordo com O´Connor (2014). Por 

isso que a empatia pode se configurar como um sinônimo de rapport, pois para 

respeitar o outro e, consequentemente, influenciá-lo, é necessário colocar-se no seu 

lugar e aceitar o seu ponto de vista. 
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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 de 
que se soubéssemos o que ela sabe, se tivéssemos experienciado aquilo 
que ela experienciou 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, 
2014, p.46). 

 

Na história fictícia acima, a amiga assume a segunda posição - se colocando 

no ponto de vista da outra - e estabelece rapport naturalmente, entretanto, o rapport 

não necessariamente está relacionado com concordância e tão pouco é sinônimo de 

amizade. Segundo O´Connor (2014), “estar em rapport geralmente é agradável, mas 

você pode ter rapport e respeito mútuo e mesmo assim não se dar bem 

pessoalmente”. Entretanto, o autor explica que “é possível concordar com alguém 

com quem não temos rapport” e “discordar da pessoa e estar em rapport”. Portanto, 

o rapport serve para a boa comunicação e relacionamentos respeitosos e influentes, 

independentemente do grau de proximidade ou afinidade. Ele acontece 

naturalmente quando (1) um indivíduo tem interesse genuíno no outro, (2) é curioso 

quanto a quem é e como pensa e (3) está disposto a se colocar no lugar da outra 

pessoa (O´CONNOR, 2014, p.46). Além da empatia e do espelhamento, para 

construir rapport é preciso acompanhar o ritmo do outro para, posteriormente, ter a 

oportunidade de liderá-lo. Seja na velocidade do andar ou na profundidade da 

respiração etc, O´Connor (2014) diz que é possível acompanhar o ritmo de outra 

pessoa quando se entra no modelo de mundo dela de acordo com os termos dela. 

“É exatamente como andar ao lado dela no mesmo passo. Rápido demais, e ela terá 

que se apressar para acompanhá-lo; devagar demais, ela terá que refrear” 

(O´CONNOR, 2014, p.47). Para aventurar-se em conhecer o modelo de mundo da 

outra pessoa é necessário tomar consciência de que o universo dela pode ser muito 

diferente do que se está habituado. A maneira como o outro se comunica, como usa 

suas palavras, gestos e tom de voz, é uma representação interna da sua realidade. 

As experiências subjetivas de cada indivíduo criam o seu mapa de mundo, que é 
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único, portanto, saber disso é um fator extremamente importante para se relacionar 

com o outro. Grande parte do sucesso na comunicação se deve à compreensão de 

que uma pessoa pode pensar de maneira muito diferente da outra simplesmente 

porque cada uma carrega conceitos e crenças diferentes com base na sua 

experiência de vida. 

Quando o rapport é criado surge a chance de liderar o outro, uma vez que, 

segundo o autor, liderar é utilizar a influência construída ao acompanhar o ritmo de 

outra pessoa.  

[...] uma vez que tenha andado no ritmo de alguém até que se sinta à 
vontade, você pode mudar seu ritmo para um que considere mais adequado 
e será mais do que provável que a pessoa acompanhará sua liderança. 
(O´CONNOR, 2014, p.47). 

 

A equiparação é uma técnica que facilita a construção de rapport e consiste 

em espelhar os movimentos, postura ou respiração do outro para que ambos 

estejam em sintonia. Espelhar não significa imitar, mas entrar em sincronia com o 

outro ao acompanhar o seu ritmo. “Quando você equipara, mostra que está disposto 

a entrar no modelo de mundo da outra pessoa. Ela intuitivamente perceberá isso, e 

assim você poderá se sentir mais à vontade com ela, e ela se sentirá mais à vontade 

com você” (O´CONNOR, 2014, p.48). Robbins (1987, p.109), sugere a realização de 

alguns exercícios para construir rapport, como sentar-se a frente de alguém e 

equiparar o seu comportamento ao espelhar o modo de posicionar os braços, pernas 

e mãos, a tensão no rosto, a posição da cabeça, o movimento dos olhos e 

respiração. De acordo com o autor, ao se colocar na mesma exata fisiologia que a 

outra pessoa, a equiparação será bem-sucedida.  

Reproduzindo a fisiologia dessa pessoa, você estará provendo seu cérebro 
com os mesmos sinais que ela está enviando ao dela. Você será capaz de 
sentir as mesmas ou similares sensações. Muitas vezes você verá a sua 
versão das imagens que ela está vendo, e pensará a sua versão dos 
mesmos pensamentos que ela está pensando. (ROBBINS, 1987, p.109). 
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Robbins sugere registrar em poucas palavras as sensações que surgiram ao 

espelhar a pessoa e conferir com ela como estava se sentindo. “Cerca de 80-90 por 

cento das vezes, você terá usado a mesma palavra para descrever o estado em que 

estava”, esclarece Robbins (1987, p. 109) e explica que, em seus seminários, muitas 

pessoas conseguem ver o que o outro está vendo a ponto de descrever com 

exatidão não somente onde a pessoa estava, mas identificam outras pessoas que 

imaginaram. “Algumas dessas exatidões desafiam explicações racionais. É quase 

uma experiência psíquica – só que não há treinamento psíquico. Tudo o que 

fazemos é entregar nossos cérebros às mesmas mensagens da pessoa que 

estamos espelhando” (ROBBINS, 1987, p.109). 

Embora o rapport seja alcançado através da intenção, ele pode ocorrer 

naturalmente quando se está em sincronia com o outro, ou seja, quando uma 

pessoa está interessada no que a outra tem a dizer, a equiparação surge 

espontaneamente. Segundo Robbins (1987, p.110), ao estar incongruente durante o 

espelhamento não é possível se sentir como a outra pessoa, pois não se está 

enviando ao cérebro as mesmas mensagens dela. 

Se, por exemplo, você estivesse espelhando a fisiologia e simultaneamente 
dizendo para si mesmo: “pareço um bobo”, não aproveitaria todos os 
benefícios do espelhamento porque não estaria congruente. Seu corpo 
estaria dizendo uma coisa e sua mente, outra. O poder resulta da entrega 
de uma mensagem unificada. (ROBBINS, 1987, p.110). 

 

Uma ferramenta essencial no processo de comunicação, o rapport é 

construído com sucesso somente quando, antes mesmo de entrar em contato com o 

outro, há um alinhamento entre o que se pensa, o que sente e o que se expressa 

através dos gestos e da fala, ou seja, a congruência pessoal. Para MCDermott 

(2009), através da PNL é possível obter técnicas incríveis para estabelecer rapport, 

porém, quando não se está bem consigo mesmo e sem congruência pessoal ao 

utilizar essas técnicas “acontece algo muito curioso: as pessoas se afastam de você 
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porque elas, de alguma maneira, sentem que você está enviando mensagens 

conflitantes”. 

2. Congruência pessoal: o rapport consigo mesmo 

A maneira como o ser humano se expressa, seja por sua fala, silêncio, ou 

postura corporal, revela o que passa em seu interior. Muitas vezes, ao transmitir uma 

importante ideia, alguma falha se revela na sua comunicação pois, ao haver uma 

desarmonia interna, como alguma frustração, sentimentos de medo, raiva ou 

insegurança, doença ou crenças limitantes, sua expressão pode ser amplamente 

comprometida e a mensagem pode não ser compreendida. Por isso, o primeiro item 

a ser analisado no processo de comunicação é a congruência pessoal, ou o rapport 

consigo mesmo, que é constituído do alinhamento de todas as partes de uma 

pessoa, como referem O´Connor e Seymour (p.132, 1996): “todas as partes de sua 

comunicação, as palavras, a voz e a linguagem corporal transmitem a mesma 

mensagem”. Do mesmo pensamento compartilha Satir (p.52, 2000), ao explicar que 

“o poder da congruência vem da correspondência entre as palavras e os 

sentimentos, entre as expressões corporais e faciais e as palavras, e entre as ações 

e todos o resto”. Esse estado de congruência, para Andreas e Faulkner (p.118, 

1995), “significa ter um tal nível de rapport consigo mesmo que o que você diz vem 

lá de dentro poderosamente e pode atrair e influenciar os outros antes mesmo de 

pronunciar uma só palavra”. Esse poder, portanto, pode ser traduzido nas 

qualidades da força, confiança, clareza, conforme Virginia Satir: 

As pessoas acreditam em você com facilidade. Sua energia inspira 
confiança. Você não desperta suspeição. É facilmente entendido porque se 
expressa com clareza. As pessoas ficam à vontade com você. (SATIR, 
2000, p.52). 

 

Para O´Connor (2014, p.251) a congruência é um estado de poder em que 

não há conflitos, tudo flui em harmonia e não é necessariamente igual, mas se 

complementa: 
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[...] você se sente comprometido, pode dizer “sim” tanto física quanto 
mentalmente sem se refrear. Congruência produz uma sensação boa. Não é 
garantia de sucesso - você ainda pode estar errado se não tiver todas as 
informações - mas o ajudará a ir adiante para alcançar o resultado. 
(O´CONNOR, 20, p.251). 

 

Contudo, para conquistar o poder da congruência se faz necessário favorecer 

o centramento, uma vez que, segundo Andreas e Faulkner (1995, p.118), “a 

congruência é total atenção ao que você está fazendo agora”. O estado de presença 

proporcionará tranquilidade e segurança para se comunicar com quem quer que 

seja, independentemente do número de receptores ou seus atributos. Conforme 

McDermott (2009), quando uma pessoa possui senso de tranquilidade e de 

harmonia consigo mesmo ela está congruente. Ainda de acordo com Andreas e 

Faulkner, mesmo que tudo seja feito corretamente, a comunicação pode ser 

destruída justamente porque as pessoas reagem mais à incongruência. 

Quando estamos incongruentes, nossas partes que não estão concentradas 
na tarefa do momento expressam-se tipicamente através de 
comportamentos não-verbais, como balançar o pé, olhar pela janela, falar 
com um tom de voz muito agudo etc. Na melhor das hipóteses, estes 
comportamentos só irão distrair e confundir o cliente. Na pior, ele irá 
interpretar estes sinais como incompetência ou desonestidade da sua parte. 
(ANDREAS; FAULKNER, 1995, online). 

 

Confundir o interlocutor, portanto, vai de encontro ao processo fluido de 

comunicação, então para transmitir o conteúdo de maneira mais clara possível e 

conquistar o poder da congruência, se faz necessário calibrar as próprias emoções e 

pensamentos, o que consequentemente irá facilitar o foco no momento presente e 

no ato de comunicar-se.  

A principal consequência da incongruência é uma comunicação não 

convincente, uma linguagem insegura que não gera confiança. Em contrapartida, 

quando utiliza-se de maneira coerente as ferramentas universais para fazer um  
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contato positivo, de acordo com Satir (2000, p.71), a comunicação se torna 

congruente. 

Essas ferramentas universais são a respiração, o corpo, as expressões 
faciais, os órgãos dos sentidos, a voz, os gestos, as palavras, os 
sentimentos, as experiências passadas, a capacidade de se movimentar, o 
tempo, o espaço e as outras pessoas. (SATIR, 2000, p.71). 

 

Portanto, alinhar todos esses elementos decorre de saber como usá-los, 

quando utilizar essas ferramentas e para quê (Satir, 2000, p.71). O primeiro passo é 

identificar qualquer incongruência, o que pode ser um instrumento valioso para 

verificar aquilo que ainda necessita ser feito para, finalmente, se comprometer. Para 

McDermott (2009), o comportamento exibido externamente reflete, muitas vezes, a 

maneira como as pessoas tratam a si mesmas internamente, assim elas podem 

apresentar comportamentos dos quais não gostam e tentar ignorar, afastar ou até 

mesmo disfarçar esses conflitos, o que resulta em incongruência. O´Connor (2014, 

p.252) alerta que, se houver incongruência, é melhor saber disso, pois 

“incongruência desapercebida fará com que você sabote sua própria chance de 

sucesso”. Ainda segundo o autor, todos os recursos necessários podem ser 

encontrados a partir dos níveis neurológicos: a necessidade de informações está 

relacionada ao ambiente; ter as informações, porém não saber como agir 

corresponde ao comportamento; saber o que fazer, mas duvidar das habilidades tem 

relação com a capacidade; ter a habilidade, porém, não acreditar no projeto ou não 

enxergá-lo com prioridade está atrelado a crenças e valores; já acreditar em um 

projeto que não se encaixa com o senso de quem se é está associado a identidade. 
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2.1 Integração de partes 

Segundo O´Connor (2014), a incongruência pode ser de dois tipos: a 

sequencial, quando se faz algo e se arrepende depois, e simultânea, quando duas 

ideias conflitantes são expressas ao mesmo tempo. Em relação a incongruência 

sequencial, uma ação é repetida mesmo quando há arrependimento de tê-la feito e  

ter afirmado que não a faria novamente. “É como se uma parte de você estivesse no 

comando em um momento, fizesse a ação e então outra parte assumisse o comando 

e se arrependesse”, explica O´Connor (2014, p.253). Para o autor, cada parte tem 

um valor diferente, porém é possível lidar com essa incongruência sequencial ao 

negociar com as partes conflitantes. Sobre a palavra partes, o autor explica que é 

uma metáfora para exprimir como as pessoas se sentem: 

Somos uma pessoa inteira, na verdade não temos partes, mas colocamos 
nossa energia em diferentes expressões de nós mesmos e em resultados 
diferentes, e quando essas expressões e resultados são incompatíveis, nos 
sentimos divididos em “partes”. (O´CONNOR, 2014, p.249) 

 

Conforme Dilts (2004, p.242), por “partes” pode-se compreender o sistema de 

crenças de uma pessoa, sendo que os conflitos surgem quando duas ou mais 

dessas partes criam comportamentos contraditórios, situação que provoca uma 

autocondenação pelo fato de fazer algo ou de deixar de fazer algo, o que o autor 

chama de “duplo-dilema”. De acordo com O´Connor (2014, p.248), da mesma 

maneira que se negocia com outras pessoas para obter o que se quer, também 

negocia-se consigo mesmo, contudo diferentes partes de um indivíduo podem 

desejar coisas diferentes e incompatíveis, como: “Devo comer aquele pedaço 

adicional de torta? E como fica meu objetivo de ser mais saudável e não comer 

torta?” (O´CONNOR, 2014, p.248). Para Dilts (2004, p.242), os conflitos mais 

desafiadores “ocorrem quando crenças opostas envolvem questões de identidade 

em que há um julgamento negativo a respeito de nós mesmos”. A tensão pode 

surgir, por exemplo, entre ser mãe ou uma profissional bem sucedida, contudo, para 
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dissolver os conflitos a nível de identidade é necessário segmentar para cima 

ampliando o mapa de mundo “para que possamos perceber-nos como parte do 

sistema mais amplo ao nosso redor e obter uma percepção da missão e do propósito 

global” (DILTS, 2004, p.241). A identificação com o sistema individual, como “com o 

corpo ou mente [...], a lógica ou a imaginação, a estabilidade ou a mudança” (Dilts, 

2004, p.241) provoca um conflito, entretanto, 

quando nos identificamos com um sistema mais amplo além de nós 
mesmos, podemos ver que o importante é o relacionamento entre esses 
elementos. A evolução e a adaptação, por exemplo, são produtos de um 
processo de mudança no nível individual e um processo de estabilização em 
um nível ambiental mais amplo. A evolução pessoal requer o mesmo 
equilíbrio de forças em diferentes níveis lógicos (DILTS, 2004, p.241). 

 

Para, finalmente, acabar com o desalinhamento e integrar as partes, pode-se 

utilizar a seguinte sequência, utilizada largamente entre as técnicas da Programação 

Neurolinguística: (1) Acompanhar cada parte e identificar o que cada uma deseja, (2) 

identificar a intenção positiva de cada uma, (3) segmentar para cima até o nível 

neurológico onde ambas as partes concordem, (4) segmentar novamente para baixo 

a fim de resolver o problema com referência no acordo compartilhado.  

Segundo Andreas e Faulker (1995, online), o autoalinhamento pode ser muito 

útil “se executado com sinceridade, respeito e humildade”, contudo é necessário 

receber bem qualquer objeção interna e certificar-se de que todas as partes estão 

alinhadas com a missão e "este compromisso interno também cria uma energia que 

faz com que os outros também queiram se alinhar com você e ajudá-lo”. Detalhar o 

processo de identificação de crenças que levam ao estado incongruente não é 

objetivo deste trabalho, que busca apenas elucidar a congruência como um 

elemento importante no processo de comunicação.  

Embora a incongruência sequencial manifesta-se de maneira mais perceptível 

internamente, essa desarmonia interior pode prejudicar o rapport, visto que um 

conflito interno pode afastar a entrega à percepção do outro. A outra pessoa pode 
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não perceber que há uma contradição no emissor, entretanto este emissor, por estar 

vivenciando algum desequilíbrio interno, pode ter reduzida sua capacidade de fazer 

contato genuíno com o outro. Contudo, o que se torna mais aparente no processo 

comunicativo é a incongruência simultânea, que pode ser facilmente percebida pelo 

interlocutor quando, por exemplo, as palavras dizem uma coisa e a linguagem 

corporal outra. Conforme O´Connor (2014, p.253), a incongruência simultânea pode 

causar muita confusão e ocorre “quando você expressa duas ideias conflitantes ao 

mesmo tempo, dizendo, por exemplo: ‘Isso é muito bom’ em um tom de voz 

duvidoso ou concordando ao mesmo tempo em que balança a cabeça sinalizando 

‘não’”. 

3. Linguagem 

No processo de comunicação, a linguagem tem a capacidade de “tornar o 

nosso mundo interior visível, audível e tangível a outros”, segundo O´Connor (2014, 

p.151), entretanto, essa expressão pode sofrer limitações, por exemplo, quando as 

palavras não conseguem exprimir o que realmente se quer dizer. Apenas no que se 

refere à fala, as palavras “são usadas de modo mais consciente que as demais” 

ferramentas (SATIR, 2000, p.79), mas nem por isso o ato de falar é um processo 

simples, pelo contrário, há uma complexidade envolvida no aspecto fisiológico: “os 

órgãos dos sentidos, o sistema nervoso, o cérebro, as cordas vocais, a garganta, os 

pulmões e todas as partes da boca estão envolvidos” (SATIR, 2000, p.79). Por isso, 

estar alinhado internamente, com corpo e mente em harmonia, pode facilitar a 

expressão e compreensão da mensagem pelo receptor, proporcionando assim maior 

fluidez e sucesso na comunicação. O´Connor e Seymor (1996, p.40) explicam que 

as falhas na comunicação ocorrem porque uma mesma palavra pode ter significados 

diferentes para pessoas diferentes, visto que a linguagem representa algo mais 

profundo baseado na experiência individual. De acordo com Bandler e Grinder 

(1975, p.43), as pessoas pouco estão conscientes do modo pelo qual ordenam as 

palavras que selecionam, porém essa atividade é altamente estruturada. 
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Ao utilizar o metamodelo - primeiro modelo da PNL desenvolvido por Richard 

Bandler e John Grinder, que trata de identificar padrões de linguagem problemática 

ou ambígua - é possível identificar qual o significado das palavras para uma 

determinada pessoa, o que pode clarear o diálogo e facilitar o estado de rapport. 

Entre os padrões do metamodelo encontram-se as categorias das deleções, em que 

informações importantes são omitidas limitando pensamento e ação, as 

generalizações e as distorções, que limitam a escolha e “causam problemas e dor 

desnecessários” (O´CONNOR, 2014, p.164). Cada uma dessas três categorias 

possui diversos padrões, treze no total, em contrapartida o metamodelo pode ajudar 

na comunicação ao coletar as informações, esclarecer o significado do que se diz e 

oferecer mais escolhas ao ampliar o mapa de mundo. Perguntar ao outro “o que 

exatamente você quer dizer?” pode salvar uma relação que, poderia ser facilmente 

abalada por mal entendidos em virtude de uma fala duvidosa. Ficar calado ou fingir 

que compreendeu o que a outra pessoa disse, pode gerar dúvidas e mal entendidos. 

Segundo Satir (2000), uma fala baixa ou falta de clareza nas palavras pode 

comprometer a compreensão do que é dito e, por algumas pessoas temerem ser 

vistas como ignorantes quando não entendem, evitam questionar e só lhes resta 

imaginar: “o que não ouço imagino, e você é o responsável por isso” (SATIR, 2000, 

p.66).  

Ao aproveitar o poder da linguagem é possível criar rapport com maestria. 

Saber que cada pessoa representa externamente de um jeito único aquilo que tem 

dentro si ajuda facilitar esse processo e, embora cada uma apresente características 

particulares no modo como se expressa, alguns padrões podem ajudar a identificar  

o que significam determinadas maneiras de expressar seus pensamentos, como as 

pistas de acesso. Através do cinco sentidos é que as pessoas se relacionam com o 

mundo e se comunicam, portanto, o rapport pode ser conquistado mais rapidamente 

ao se identificar qual sistema representacional - visual, auditivo ou cinestésico - o 

interlocutor utiliza para se expressar. A seguir, essas representações são 

destacadas de acordo com O´Connor (2014, p.58). 



 15 

 

 

Aqueles que se utilizam mais do sistema visual geralmente possuem 

movimentos oculares desfocados, para cima à direita ou esquerda, sua fala é rápida 

e o tom de voz é alto e claro, a respiração é alta, pouco profunda e ocorre na parte 

superior do peito; em relação à postura, demonstram mais tensão corporal, mantém 

frequentemente o pescoço estendido e geralmente são magros. 

As pessoas que operam no canal auditivo direcionam o olhar em uma altura 

mediana, falam melodiosamente, em ritmo médio e subjacente, respiram no meio do 

peito são de um tipo corporal mediano, podem fazer movimentos rítmicos com o 

corpo - como se estivesse ouvindo música, a cabeça pode estar inclinada para o 

lado como se estivesse pensando. 

Já o cinestésico direciona o olhar para abaixo da linha mediana e geralmente 

para a direita, seu tom de voz é mais baixo e profundo, lento e macio com muitas 

pausas, sua respiração vem do abdôme, portanto é mais profunda e, em relação a 

sua postura e gestos, seus ombros são arredondados, a cabeça baixa, tom muscular 

relaxado e pode gesticular para o abdôme e linha mediana. 

As pessoas utilizam os diversos canais para se comunicar, porém podem 

fazer mais uso de um dos sistemas representacionais. Com percepção e interesse é 

possível identificar os sistemas utilizados e entrar em rapport com o outro ao fazê-lo 

sentir-se compreendido e acolhido. Ao perceber que o interlocutor se expressa de 

modo mais cinestésico, tocá-lo sutilmente enquanto fala pode contribuir na 

construção do rapport, assim como sugerir-lhe um local confortável e uma boa 

comida para um encontro. A atenção de quem opera no canal visual é despertada 

por imagens, então se utilizar de exemplos que possam ser vistos, em cores e 

diferentes formatos, seja presencialmente ou na tela de um computador, por 

exemplo, irá ajudar em sua compreensão. Uma pessoa auditiva privilegia a boa 

conversa, então vai atentar muito mais para o que está sendo falado. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O sucesso na comunicação ocorre, fundamentalmente, quando há um bom 

rapport, inicialmente consigo mesmo e, consequentemente com as outras pessoas. 

Entrar em rapport com alguém significa estar presente durante o encontro com o 

outro, por mais efêmero que seja esse momento, pois o estado de presença é o 

estado da atenção e, somente com atenção é que se consegue enxergar o 

interlocutor profundamente. Exercer o espelhamento facilita chegar ao rapport, 

portanto, penetrar o olhar na essência do outro, a fim de compreender o seu mundo 

e, de alguma forma, acolhê-lo para estabelecer uma comunicação eficaz, se torna 

possível quando se valoriza sua realidade e experiências. Porém, para chegar ao 

âmago das pessoas e colher informações preciosas que vão servir para seu próprio 

crescimento, se torna substancial se interessar genuinamente por elas e, 

tecnicamente, investigar sua linguagem verbal e corporal identificando os disparates 

e coerências dessa relação. Afastar o medo de questionar o outro quando sua fala 

for dúbia evita desentendimentos no processo comunicativo. No mesmo sentido, 

utilizar o metamodelo ajuda a identificar alguns problemas de linguagem, como as 

omissões, generalizações e distorções. Contudo, um olhar cuidadoso também deve 

ser lançado em direção à congruência interna do emissor. 

Quando ele está desalinhado, sem clara percepção e consciência de si, terá 

dificuldades para perceber a essência do outro e estabelecer um bom rapport. Esse 

estado de incongruência pessoal pode ser transformado com a aplicação de técnicas 

da Programação Neurolinguística, como as que possibilitam desenvolver rapport 

consigo mesmo, estado este que favorece o alinhamento entre o que se sente, 

pensa e expressa através da linguagem. Para isso, se torna coerente integrar as 

partes a fim de dissolver os conflitos sendo que é imprescindível identificar o que 

cada parte quer e aceitar qualquer objeção interna. A congruência é possível de 

conquistar quando esse alinhamento é construído em conformidade com a missão e 
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ao cultivar um estado interno de tranquilidade e centramento, promovendo emoções 

e pensamentos harmoniosos. 
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