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RESUMO 

Uma mesma mensagem pode ser transmitida de diferentes maneiras, porém o impacto que ela 
provoca no receptor está relacionado ao conjunto de elementos utilizados na sua emissão. Uma fala 
clara aliada a postura e gestos harmônicos compõem a comunicação congruente, que só se dá 
quando o que é expressado externamente tem ressonância com o que passa no interior do indivíduo. 
Quando uma pessoa se comunica com o coração, ou seja, quando ela transmite aquilo que realmente 
ecoa como verdade dentro de si, as chances de a mensagem despertar a atenção do receptor e tocá-
lo profundamente são imensamente maiores. Porém, para se comunicar de maneira congruente se 
faz necessário harmonizar pensamentos e sentimentos, visto que um conteúdo interno mais pacífico 
tem a capacidade de acolher o receptor e, assim, a compreensão da mensagem tem mais garantia de 
acontecer. Para tanto, esta pesquisa irá mostrar como é possível alcançar um estado congruente 
através da Programação Neurolinguística. 

 

PALAVRAS CHAVES: Programação Neurolinguística, Comunicação, Congruência 

pessoal, Rapport. 

 

ABSTRACT  

The same message can be transmitted in different ways, but the impact it has on the receptor is 
related to the set of elements used in the issue. A clear speech coupled with posture and harmonic 
gestures make up the congruent communication, which only occurs when it is expressed externally 
resonates with what goes on inside the individual. When a person communicates with the heart, that 
is, when it conveys what really resonates as truth within themselves, the chances of the message to 
awaken the receiver's attention and touch you deeply are vastly greater. However, to communicate 
congruently it is necessary to harmonize thoughts and feelings, whereas a more peaceful inner 
content has the ability to accommodate the receiver and thus the understanding of the message has 
more assurance happen. To this end, this research will show how you can reach a consistent state 
through the Neurolinguistic Programming. 
 

KEY WORDS: Neurolinguistic Programming, Communication, Personal congruence, 
Rapport . 
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INTRODUÇÃO 

 

 A produção em massa de conteúdo veiculado através da internet têm atraído 

cada vez mais usuários para as redes sociais, que têm como ferramenta principal  

direcionar as notícias para sites e blogs especializados. Os usuários acabam 

fazendo uma segmentação natural a partir do que corre em sua timeline virtual, visto 

que essa seleção de conteúdo se fez necessária devido à grande quantidade de 

informação veiculada a todo o momento. Sem questionar a qualidade das 

informações propagadas atualmente, pode-se dizer que sua vasta produção resulta 

em uma democracia da informação, pois em pouco tempo é possível se inteirar de 

uma infinidade de assuntos, os quais são dos mais variados interesses. A liberdade 

em poder escolher aquilo que se quer saber colocou os receptores da informação 

em uma posição mais ativa, uma vez que eles têm a opção de comentar e 

questionar o conteúdo, e até mesmo o autor, instantaneamente à publicação de um 

artigo, notícia, fotografia ou vídeo. A opção de compartilhar esses conteúdos 

acrescidos de comentários dos usuários é o que tem proliferado as informações pela 

internet, uma vez que, quando uma notícia é sugerida ou criticada por um amigo ou 

conhecido das redes sociais, o senso de curiosidade é despertado e o receptor é 

sugestionado a verificar o conteúdo que lhe chega aos olhos. Os produtores de 

informação logo se deram conta de que notícias com determinadas características 

viralizavam na internet, o que atraia mais público e, consequentemente, parceiros e 

anunciantes de seus veículos de mídia. A informação então se consagrou como um 

modelo de negócio e continua desta forma, porém, para que um conteúdo seja 

vendável ele tem de ser atrativo ao leitor/receptor/espectador. Para isso, há um 

incessante trabalho nos bastidores para identificar o que os receptores querem 

consumir e o quanto podem se engajar com o conteúdo a fim de replicá-lo aos seus 

grupos. E o que essa tendência na produção de conteúdo tem a ver com a 

congruência pessoal mencionada no título deste trabalho? Neste contexto midiático 

atual, têm surgido muitos personagens responsáveis por atrair seguidores e 

compartilhadores para a empresa que representam ou para seu próprio negócio. 
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Diferente das notícias em texto em que os elementos para atrair a atenção do leitor 

são as chamadas apelativas, curiosas ou sensacionalistas, nos vídeos há uma 

diversidade de características, porém o atrativo está relacionado a uma soma da 

personalidade e conteúdo do personagem. Aparentemente, os vídeos que mais 

viralizam na internet paracem ter uma fórmula mágica passível de ser copiada por 

todos aqueles que pretendem atingir o mesmo resultado. Personagens consagrados 

que desfilam informação com um humor ácido, por exemplo, são frequentemente 

imitados por pessoas que conseguem nada mais do que poucas visualizações de 

seu material. O mesmo tipo de conteúdo e linguagem verbal e corporal utilizadas por 

um videomaker de sucesso, pode se tornar sinônimo de fracasso quando 

incorporados por outra pessoa. Afinal, por que duas pessoas diferentes podem tratar 

do mesmo assunto utilizando as mesmas técnicas e uma cativar seu público e a 

outra não? É neste tipo de transmissão onde anônimos buscam seus fãs a todo o 

custo que se pode encontrar milhares de exemplos de comunicação incongruente, 

pois na tentativa de modelar algum personagem de sucesso, há uma desconexão 

com sua essência - aqui compreendida como seus valores e crenças e por isso não 

conseguem chegar ao resultado estimado. Porém, a comunicação incongruente 

permeia o dia a dia além da internet: ela está nos auditórios, nas grandes 

corporações e em pequenas empresas familiares, nas festas sociais e inclusive 

dentro de casa. Em qualquer que seja o cenário, a comunicação se torna presente 

quando duas ou mais pessoas se relacionam, portanto, pode-se dizer que não há 

relacionamento sem comunicação. A questão neste trabalho refere-se à qualidade 

dessa comunicação que, quando o emissor está congruente consigo mesmo, ela 

tem muito mais chances de tocar as pessoas e trazer resultados mais significativos 

nas relações. 
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DESENVOLVIMENTO 

 

Embora o foco deste trabalho recaia sobre a congruência pessoal, que 

consiste de um alinhamento entre pensamentos, sentimentos, palavras e ações, é 

importante relembrar que o rapport e o feedback são elementos fundamentais para 

se conseguir bons resultados no processo de comunicação. Enquanto a congruência 

pessoal está essencialmente relacionada ao emissor, os demais elementos exigem a 

presença do outro para haver comunicação. Para resgatar o significado desses 

elementos, recorre-se ao artigo “O rapport como ferramenta de sucesso na 

comunicação”, produzido pela mesma autora deste trabalho para obtenção do título 

de pós-graduação em Neuroaprendizagem Avançada: Master em Programação 

Neurolinguística. As explicações que constam no artigo citado são revistas nos 

parágrafos a seguir.  

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, assim o emissor 

pode ajustar a sua comunicação para que sua sintonia com o outro seja aumentada. 

O exercício de perceber os feedbacks colabora com o refinamento de sua 

comunicação e aprimora a sua congruência pessoal, uma vez que ele é capaz de 

levantar os elementos de sua fala, por exemplo, que não são claros e ajustá-los. 

Contudo, assim como os feedbacks fornecem pistas significativas para melhorar a 

própria comunicação, o rapport, que em essência busca tornar as relações mais 

harmoniosas e respeitosas, tem a capacidade de revelar muitos detalhes no 

processo comunicativo, o que facilita o seu aprimoramento. 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 
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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 essência do outro, ou seja, o que está além do que o interlocutor 

comunica fisicamente. Contudo, somente é possível atingir níveis de excelência na 

comunicação com as outras pessoas quando o auto rapport é coexistente. 

 

1. Congruência pessoal: o rapport consigo mesmo 

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. 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 porque elas, de alguma maneira, sentem que você 

está enviando mensagens conflitantes”. 

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 
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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: 

[...] 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). 

 

De acordo com Andreas e Faulkner (1995, online), 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). 
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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 

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 
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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. 

2. 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”.  

Embora a incongruência sequencial manifesta-se de maneira mais perceptível 

internamente, essa desarmonia interior pode prejudicar a comunicação com as 

demais pessoas, visto que um conflito interno pode afastar a entrega à percepção do 

outro. O receptor pode não perceber que há uma contradição no emissor, entretanto 

este emissor, por estar vivenciando algum desequilíbrio interno, pode ter reduzida 

sua capacidade de estabelecer um bom contato. 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 
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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 da mensagem, 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. 

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 sua compreensão. 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 
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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).  

4. A meditação como ferramenta de alinhamento 

A PNL oferece valiosas técnicas para mudar a si mesmo a fim de estabelecer 

uma congruência pessoal, entretanto, além dela há excelentes ferramentas 

coadjuvantes neste processo de autoconhecimento. 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”. E se há uma atividade que ressalta esse foco como evolução do ser 

é a meditação. Meditar é favorecer o estado de presença, que é imprescindível para 

proporcionar 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. Contudo, a meditação favorece a 

atenção e, concomitantemente, o estado de presença, fundamental para qualquer 

processo de alinhamento pessoal. No cenário científico, diversas pesquisas nos 

Estados Unidos, e algumas no Brasil, têm sido realizadas a fim de comprovar os 

benefícios da meditação mindfulness: 

 

Traduzida por seus profissionais como “atenção plena”, é um tipo de 
meditação que envolve técnicas de treinamento da atenção, servindo como 
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um antídoto para quem está desatento. A prática consiste em usar pontos 
no próprio corpo para focar a atenção, como na respiração, nas sensações 
e nos movimentos corporais (ANTUNES; BORGES, 2015). 

De acordo com o médico e pesquisador em mindfulness Marcelo Demarzo, 

“com o tempo, as pessoas geralmente perdem a consciência do corpo e, ao praticar 

a meditação, passam a perceber como as emoções e pensamentos refletem no 

físico e também como o seu estado corporal reflete no seu estado de humor” 

(ANTUNES; BORGES 2015). Por isso, a meditação pode contribuir para que o 

indivíduo se torne mais perceptivo não somente em relação ao seu próprio estado 

emocional, mas também ao que acontece ao seu redor. Ao incorporar um estado 

diário de centramento, o praticante tem a capacidade de lidar com tranquilidade e 

um certo distanciamento em relação aos conflitos que possam surgir. Isso porque a 

mente tem um imenso potencial de autotransformação. o que é de responsabilidade 

da meditação em grande parte. Nas palavras do monge budista Matthieu Ricard, a 

meditação é a forma mais desenvolvida de treinamento mental: 

está relacionada a chegar a uma nova percepção da realidade e da 
natureza da mente, a ensinar novas qualidades até elas se tornarem partes 
integrais de nosso ser. Se colocamos todas as nossas esperanças e 
temores no mundo externo, temos um desafio considerável, porque nosso 
controle sobre o mundo externo é fraco, temporário e até mesmo ilusório. 
Está mais no âmbito de nossa capacidade de mudar o modo como 
traduzimos o mundo externo para nossa experiência interna. Temos 
bastante liberdade no modo como transformamos essa experiência, e esta é 
a base para o treinamento mental e transformação mental (RICARD apud 
BEGLEY, 2008, p.30) 

 

A consciência de que tudo pode ser controlado através de um estado mental 

sereno, transforma o sofrimento em apenas mais um obstáculo a ser superado e, 

quando a resiliência ganha força, as intempéries se tornam pequenas. Desta forma, 

a congruência interna não é desestabilizada por questões rotineiras aparentemente 

desagradáveis. 

A meditação pode ser incorporada nas atividades do dia a dia, como ao se 

manter totalmente focado ao escovar os dentes, tomar banho, em uma tarefa no 

trabalho e ao se comunicar com as outras pessoas. Segundo entrevista com o 
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psicólogo Vasco Gaspar, “as relações tem se tornado cada vez mais superficiais, 

entretanto, é possível perceber as emoções do outro quando nos conectamos a ele” 

(ANTUNES; BORGES, 2015). De acordo com o psicólogo, "quando encontro 

alguém, é importante ligar-me a essa pessoa, perceber que tem um ser humano à 

minha frente e ouvi-lo de maneira mais presente através da escuta mindful" 

(ANTUNES; BORGES 2015). O que Vasco Gaspar chama de escuta mindful, não 

deixa de ser uma premissa do rapport, de se manter atento e interessado 

genuinamente no outro. Porém, quando se chega nesse estado de uma 

comunicação fluida com o outro é porque o auto rapport e, consequentemente, a 

congruência pessoal, estão consolidados. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para alcançar um estado congruente é preciso estar em harmonia nos níveis 

mental, físico, emocional e espiritual, este último aqui refere-se à missão ou 

propósito de vida. A congruência começa a tomar forma no desejo de estar em paz 

consigo mesmo, primordialmente, porém ela se concretiza quando um indivíduo 

assume o comando de sua vida e se responsabiliza por sua própria evolução ao se 

utilizar das ferramentas que tem à disposição. A Programação Neurolinguística é rica 

em se tratando de recursos para o autoconhecimento que resulta no bem-estar 

pessoal e contentamento com a vida. Em relação à comunicação, a congruência 

pessoal é quem define o seu êxito, composto pela clareza, a verdade e o carisma na 

maneira particular que cada um tem de se comunicar. Quando tudo corre bem são 

frequentes os momentos em que imperam a satisfação, alegria, felicidade e 

tranquilidade, porém alguns acontecimentos externos podem proporcionar 

sentimentos de ansiedade, tristeza, frustração, o que não significa que um indivíduo 

torna-se desalinhado quando eles surgem. Duas pessoas diferentes podem passar 

uma situação semelhante e desagradável, porém o que faz uma se manter alinhada 

e a outra não possivelmente está na maneira como lidam com as dificuldades e 
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como aproveitam e usufruem os recursos disponíveis. Se esses fatos despertarem 

sentimentos desagradáveis porém passageiros e identificados com um processo de 

aprendizado, sem interferir na busca pelos objetivos, sejam pessoais ou 

profissionais, eles não têm força para causar um desequilíbrio e, consequentemente, 

um desalinhamento. Tomar consciência de que intempéries podem surgir e abalar as 

pessoas a qualquer momento é uma atitude que ajuda na manutenção da 

congruência. Esse ‘saber lidar’ interfere diretamente na comunicação pessoal, pois 

ela surge no íntimo de cada pessoa, onde todos os recursos externos podem 

interferi-lo e modificá-lo. 

Tudo o que é referido até aqui está intimamente ligado ao auto rapport, que 

nada mais é que o alinhamento entre o que se sente, pensa e expressa através da 

linguagem. Quando estabelecido, o rapport pode ajudar a refinar a comunicação, 

ainda mais se aliado a algumas técnicas da PNL. Como referido neste trabalho, é 

coerente integrar as partes a fim de dissolver os conflitos, contudo é imprescindível 

identificar o que cada parte quer e aceitar qualquer objeção interna. Da mesma 

maneira, investigar a própria linguagem verbal e corporal ajuda a identificar questões 

internas a partir do uso de determinadas palavras e vícios gestuais. A congruência é 

possível de conquistar quando esse alinhamento é construído em conformidade com 

a missão e ao cultivar um estado interno de tranquilidade e centramento, que pode 

ser conquistado através do exercício da meditação, e assim promover emoções e 

pensamentos harmoniosos. A partir disso tudo é que retorna-se à pergunta inicial 

desta pesquisa: por que duas pessoas diferentes podem tratar do mesmo assunto 

utilizando as mesmas técnicas e uma cativar seu público e a outra não? É neste 

ponto que aborda-se a linguagem do coração, ou seja, o carisma associado a 

congruência pessoal, que nada mais é do que um alinhamento do indivíduo nos 

níveis mental, emocional, corporal e, por que não dizer, espiritual. Ao transmitir um 

conteúdo é necessário estar identificado com ele, sentí-li vivo e vibrante dentro de si. 

Essa vibração interna se propaga sutilmente para o externo: nos gestos corporais, 

na expressão facial, na velocidade e tom da fala, desta maneira, pode-se dizer que 

tudo aquilo que se percebe externamente é a soma de um processo vívido interno. 

Mesmo que alguém seja treinado para expressar com convicção uma ideia que não 

ressoa dentro de si, mesmo que ele utilize os gestos e postura mais adequados no 
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momento de apresentar uma informação, a sua plateia irá perceber - talvez não a 

olho nu - que algo parece estranho naquela apresentação. Essa percepção pode ser 

muito sutil, mas o interlocutor é capaz de sentir em todo o seu ser que há algo 

incoerente naquela transmissão em que o emissor não está alinhado com o que diz. 
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