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RESUMO 

 

O presente artigo tem por objetivo desenvolver na turma de alunos da Classe Especial da Escola 
Municipal Rolândia, um ambiente de leveza, paz, harmonia e equilíbrio nas relações, aplicando 
algumas técnicas da Programação Neurolinguística, empatia e rapport. Define-se como empatia a 
capacidade de colocar-se no lugar do outro e perceber-se. Rapport é a capacidade de entrar no 
mundo de alguém, fazê-lo sentir que você o entende e que se têm um forte laço em comum.  Essas 
técnicas estão sendo trabalhadas pela professora durante o segundo semestre do corrente ano, 
visando obter dos estudantes maior respeito, tolerância e amorosidade nas relações interpessoais. A 
sensação de bem estar da classe assim como a aprendizagem foram o foco almejado durante todo 
esse processo que buscou aquietar, conduzir e equilibrar as emoções durante a aprendizagem.   

 

 

PALAVRAS CHAVES: Classe Especial, Empatia, Rapport.   

 

 

ABSTRACT  

  

The purpose of this article is to develop lightness, peace, harmony and balanced relationships, 
empathy and rapport for students with special needs in Rolândia School applying some Neurolinguistic 
Programmning techniques. Empathy is defined as the capacity of putting yourself in someone else’s 
place and see how it feels. Rapport is the capacity of entering in someone else`s world, making 
him/her feel that you understand him/her and that you have a strong common relationship. These 
techniques have been applied by the teacher during the second semester of the current year, looking 
for students respect, tolerance and lovingness in the interpersonal relationships. The welfare 
sensation was the focus desired during all process that aimed on calming down, guiding and 
balancing the emotions during the learning sessions. 
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INTRODUÇÃO  

 

   É observado que a situação de trabalho encontrada em turmas de Classe 

Especial nas escolas da rede municipal de Curitiba apresenta-se sobrecarregada. O 

público alvo deste atendimento são alunos da etapa inicial do ensino fundamental, 1º 

ao 5º ano com deficiência intelectual, o aluno com dificuldade de construir 

conhecimento e demonstrar sua capacidade cognitiva. O ensino atende os alunos de 

diversos níveis de escolarização, faixa etária e comprometimentos.  

 O trabalho do professor consiste em promover e favorecer a aprendizagem 

do estudante visando um desenvolvimento global. Valorizar habilidades, 

competências, avanços, resgatar a auto-estima, possibilitar seu crescimento 

educacional através do trabalho voltado as suas dificuldades e necessidades 

individuais. Planejar suas aulas propondo atividades adequadas aos diferentes 

níveis de aprendizagem, promovendo a cooperação entre eles, acompanhada da 

mediação do professor. As tarefas devem ser de breve duração respeitando-se o 

ritmo do aluno, mas estabelecendo com ele metas a serem cumpridas, a fim de que 

supere suas marcas progressivamente.  

A Programação Neurolinguística, traz reflexões sobre o pensar, sentir e agir, 

mostrando essas influências exercidas na vida das pessoas e oferece recursos 

altamente eficazes que podem ser aplicados em sala de aula visando melhorar os 

relacionamentos e potencializar a motivação para a aprendizagem. O professor que 

pretende empregar a PNL como mais um recurso a subsidiar seu trabalho, necessita 

conhecer a influência das palavras, emoções e da importância do não verbal nos 

processos de comunicação com o aluno. Precisa estar disposto a desenvolver 

estratégias que estimulem a participação do educando em diversas situações de 

aprendizagem. Interpretar o que o aluno quer representar na sua linguagem verbal, 

não verbal e corporal, requer muita percepção, amorosidade, consciência, 

serenidade e empatia no trabalho. 

Partindo da premissa que no trabalho com turmas de Classe Especial é 

fundamental adotar metodologias de ensino diversificadas, que contemplem estilos 

de aprendizagem variados, o papel do professor torna-se fundamental. Ele é o 

mediador do processo de autoconhecimento. É quem possibilita a turma vivenciar 

situações práticas que mobilizam e envolvem a linguagem corporal, que provoca a 
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desconstrução das atitudes inadequadas à reflexão e a nova construção de 

comportamento.  

Visando obter maior tolerância, respeito, amorosidade nos relacionamentos 

interpessoais e motivação para a aprendizagem na turma da Classe Especial da 

Escola Municipal Rolândia de Curitiba, aplicou-se no segundo semestre de 2014, as 

técnicas da Programação Neurolinguística: Empatia e Rapport em diferentes 

momentos e situações.  

 

DESENVOLVIMENTO 

 

1 – O que é a Programação Neurolinguística - PNL 

 

A PNL – Programação Neurolinguística, é um ramo da neurociência que 

estuda o comportamento subjetivo, de como se organiza o que se vê através dos 

sentidos, proporcionando excelência nos resultados. Foi criada por Richard Bandler 

(matemático) e John Grinder (Professor de linguística), na década de 70 na 

Universidade da Califórnia e oferece diversas ferramentas para auxiliar as pessoas 

no processo de escolhas, decisão, libertação de crenças limitantes e construção de 

uma vida feliz.  

Richard Bandler, um dos criadores da PNL, diz “a Programação 

Neurolinguística é um processo educacional sobre como usar melhor o nosso 

cérebro”, que talvez a coisa mais importante de saber sobre a PNL é que através 

dela é possível utilizar o cérebro para alcançar quaisquer resultados que se deseja, 

tornando possível conseguir excelência no campo de interesse escolhido, seja ele 

qual for. Podem ser encontradas diversas definições: 

  

"PNL é o estudo da estrutura da experiência subjetiva." 
"PNL é uma estratégia de aprendizagem acelerada para a detecção e 
utilização de padrões no mundo". (John Grinder) 
"PNL é a epistemologia de retornarmos àquilo que perdemos - um estado 
de graça". (John Grinder) 
"PNL é qualquer coisa que funcione." (Robert Dilts) 
"PNL é uma atitude e uma metodologia, que deixam um rastro de técnicas." 
(Richard Blander) 
"PNL é a influencia da linguagem sobre nossas mentes e nossos 
comportamentos subsequentes." 
"PNL é o estudo sistêmico da comunicação humana." (Alix Von Uhde) 
"PNL é o método para a modelagem da excelência de forma que possa ser 
duplicada." 
(O'CONNOR, 2014, p. 2) 
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Cada pessoa faz escolhas conforme seu ponto de vista, sua vivência, 

costumes, crenças, enfim, seu mapa de mundo. Cada escolha depende 

exclusivamente de cada um, que escolhe o que mais lhe agrada, o que de fato 

pensa ser o melhor ou não para si. Estas escolhas são feitas com base no 

conhecimento da vida, nas experiências pessoais. Também com o conhecimento de 

como uma determinada escolha mudou a vida de alguém, ou seja, repetir o que deu 

certo para alguém. Quando crianças as escolhas dificilmente prejudicam outras 

pessoas. Elas envolvem brinquedos, programas, passeios acompanhados por 

adultos, prazeres momentâneos, porém quando se cresce as escolhas podem 

prejudicar além do próprio indivíduo outras pessoas. Desta forma surge a 

necessidade de se pensar melhor sobre elas.  

A PNL tem 13 (treze) pressupostos que são apresentados na sequência: 

 

QUADRO I - PRESSUPOSTOS DA PNL 

1. As pessoas respondem à sua experiência, não à realidade em si.  
2. Ter uma escolha ou opção é melhor do que não ter uma escolha ou opção. 
3. As pessoas fazem a melhor escolha que podem no momento. 
4. As pessoas funcionam perfeitamente. 
5. Todas as ações têm um propósito. 
6. Todo comportamento possui intenção positiva. 
7. A mente inconsciente contrabalança a consciente; ela não é maliciosa. 
8. O significado da comunicação não é simplesmente aquilo que você pretende, mas também a 
resposta que obtém. 
9. Já temos todos os recursos de que necessitamos ou então podemos criá-los. 
10. Mente e corpo formam um sistema. São expressões diferentes da mesma pessoa. 
11. Processamos todas as informações através de nossos sentidos. 
12. Modelar desempenho bem-sucedido leva a excelência. 
13. Se quiser compreender, aja. 

FONTE: Adaptado de O'CONNOR (2014, p. 5-7) 

 

Eles são princípios centrais da PNL. De acordo com O'Connor (2014, p. 5): 

não são verdadeiros ou universais. São denominadas "pressuposições" porque você 

as pré-supõe como sendo verdadeiras e depois age como se o fossem. Basicamente 

formam um conjunto de princípios éticos para a vida'. Elas norteiam o trabalho com a 

PNL. 

2 - A Classe Especial 

A Classe Especial é uma sala de aula em escola do ensino regular que 

atende um número máximo de 13 alunos, onde o professor especializado na área da 

deficiência intelectual desenvolve um trabalho diferenciado, utilizando-se de recursos 
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pedagógicos especializados, métodos, técnicas, procedimentos e materiais didáticos 

específicos, conforme o ano/ciclo etapa inicial do ensino fundamental. (1º ao 5º ano).  

 A Educação Especial no município de Curitiba teve início com uma Classe 

Especial, em l968. De lá para cá, tem evoluído e ampliado muito sua abrangência 

administrativa e pedagógica. A partir de 1989, foram criados os Centros Municipais 

de Atendimento Especializado (CMAEs), com equipes de profissionais de Avaliação 

Diagnóstica Psicoeducacional, professores especializados em Deficiência Auditiva e 

em Deficiência Visual, fonoaudiólogos, psicólogos, pedagogos especializados, 

fisioterapeutas e assistentes sociais. Estes centros passaram a ser responsáveis 

pelo encaminhamento de crianças aos atendimentos especializados e modalidades 

da Educação Especial. Hoje, a Rede Municipal de Ensino oferece diferentes 

modalidades de atendimento especializado: classes especiais, salas de recursos, 

escolas de educação especial, centros municipais de atendimentos especializados, 

além de facilitar todo o processo de inclusão nas turmas do ensino regular. 

Em resumo, a Educação Especial, que se caracterizava por procurar 
atender os estudantes tradicionalmente excluídos dos ambientes regulares 
de ensino, está voltada para evitar toda forma de exclusão dos estudantes 
que apresentam necessidades educacionais especiais, tendo como 
fundamentos básicos a igualdade de direitos e a diversidade de condições 
necessárias ao desenvolvimento da cidadania. (CARMEM LUCIA 
GABARDO PELLANDA, Gerente de Educação Especial, 2004, p. 2). 

 
 
   As Classes Especiais têm o objetivo primordial de assegurar a igualdade de 

oportunidades aos seus estudantes, de forma a promover a sua inserção gradativa 

nas classes comuns do ensino regular, de maneira mais efetiva. A ação pedagógica 

da Classe Especial visa seguir a base curricular nacional comum, complementada 

com a parte diversificada de cada estabelecimento escolar. Procurando-se 

desenvolver um trabalho inclusivo, onde os alunos participam de todas as atividades 

desenvolvidas pela escola.  

   Na foto a seguir, apresenta-se uma turma de alunos da professora, autora 

deste artigo, em um passeio educativo e pedagógico realizado juntamente com a 

turma do 3º Ano B da escola, visitando a horta e pomar da Risotolândia, empresa 

fornecedora da merenda escolar na rede municipal de Curitiba. 
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FOTO 1 – TURMA DA CLASSE ESPECIAL DA ESCOLA ROLÂNDIA 

 

  

2.1 - O Aluno   

 

 O aluno deve ser o centro de convergência de todos os olhares na escola. A 

Classe Especial atende o aluno com Deficiência Intelectual, o aluno com dificuldade 

de construir conhecimento e de demonstrar sua capacidade cognitiva. Possui ritmo 

de aprendizagem lento e tardio na aquisição de conhecimentos, habilidades sociais 

e de vida diária, apresentando dificuldade de abstrair e generalizar conceitos e 

conteúdos, compreender informações complexas, usar o raciocínio lógico, planejar 

para resolver situações problemas. 

Em estudos da Neuropsicologia, Luria relata que o cérebro é estudado como 

um conjunto funcional capaz de receber, armazenar, programar e realizar funções. 

Nos deficientes intelectuais inúmeros processos mentais se encontram lentificados e 

rígidos, tendo a noção de inércia, prejudicando assim a atenção seletiva, a 

discriminação e a retenção de curto e longo prazo. 

A perda da força, do equilíbrio e da fragilidade dos processos nervosos de 
base, impede o cérebro de cumprir as atividades complexas de conexões 
temporais. As ligações formadas são de tal forma instáveis, que toda 
influência acidental perturba os sistemas complexos reduzindo a eficiência 
do córtex cerebral, o que forma as conexões estabelecidas fragmentadas e 
rígidas. Estas condições patológicas do córtex cerebral destroem a 
possibilidade de participação da linguagem nas organizações mentais. 
(LURIA, 1974, p. 21).  
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 Assim sendo, os alunos com deficiência intelectual precisam de espaço 

organizado, rotina, atividades lógicas e regras que facilitem focar no assunto tratado. 

Por isso, é ideal que as aulas tenham um início prático e instrumentalizado, usar 

alguns jogos, materiais concretos, movimentos...  A tarefa deve começar fácil para 

que ele perceba que consegue executá-la, mas sempre com algum desafio, depois 

se pode aumentar a complexidade e desafiar seu raciocínio.  

 

2.2 - O Professor  

 

 O indivíduo que faz sua escolha optando pela profissão de Professor 

envolve-se em uma área de atuação abrangente que exige constante formação e 

capacitação. O mundo e suas transformações constantes exigem que se faça um 

esforço para tentar viver o presente o máximo possível. No passado a preocupação 

maior do professor era repassar os conhecimentos adquiridos, enquanto que nos 

dias de hoje analisa-se a atuação do professor de forma muito mais abrangente. O 

professor precisa contribuir para a formação de uma sociedade verdadeiramente 

pensante, no saber, pensar, agir. Atuando como mediador do conhecimento o 

professor propicia formas ativas de interação entre os alunos para desenvolver o 

senso crítico e participar ativamente na sociedade.  

 

O desenvolvimento profissional é entendido como o conjunto de processos 
e estratégias que facilitam a reflexão dos professores sobre a sua própria 
prática que contribui para que os professores gerem conhecimento prático, 
estratégico e sejam capazes de aprender com a experiência. 
(GARCIA,1999, p.144). 
 
 

A humanização do trabalho docente implica na autonomia do professor e 

numa apropriação, por ele, de conhecimentos habilidades e valores fundamentais da 

cultura existente. Assim, ele precisa estar engajado no processo de formação 

continuada, ampliando seus conhecimentos, atualizando-se, buscando diferentes 

formas de atuação e novas metodologias de trabalho. Na Educação Especial torna-

se fundamental conhecer as bases neurológicas da aprendizagem. Entender como 

os processos cognitivos funcionam no ato de aprender. As diferentes oportunidades, 

estratégias e possibilidades que se deve buscar para melhor trabalhar com os 

alunos. Oferecer um ambiente acolhedor, de ensino mediatizado, onde as 
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competências cognitivas sejam desenvolvidas visando melhorar as potencialidades 

dos educandos.  

 Um professor que assim se propõe, terá condição segura de explorar limites 

e possibilidades em seus alunos, propondo diferentes situações que promovam 

transformações relevantes e significativas no contexto escolar. O trabalho do 

professor consiste em promover e favorecer a aprendizagem do estudante visando 

um desenvolvimento global. Valorizar habilidades, competências, avanços, resgatar 

a auto-estima, possibilitar seu crescimento educacional através do trabalho voltado 

as suas dificuldades e necessidades individuais. 

O planejamento adequado das aulas, propondo atividades diversificadas e 

diferenciadas, respeitando-se o nível de aprendizagem dos estudantes. Flexibilizar 

conteúdos em função da diversidade da clientela atendida. Adotar metodologias de 

ensino que contemplem estilos de aprendizagem variados. Lançar mão de 

estratégias que auxiliem na formação de conceitos a partir de diferentes 

experiências, promovendo a cooperação entre os alunos, respeitando o ritmo de 

cada um e estabelecendo com eles metas a serem cumpridas, a fim de que 

progressivamente, superem suas marcas.  

 

FOTO 2 – BRINCADEIRAS RELACIONAIS COM A TURMA DA CLASSE ESPECIAL 
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      No dia a dia, as brincadeiras relacionais tem se apresentado como um 

grande estímulo aos alunos. Eles aguardam com ansiedade a chegada da quinta-

feira, dia em que se desenvolve a Psicomotricidade Relacional na turma. Esta 

prática vem apresentando avanços significativos nos alunos. Desenvolve a 

autonomia a criatividade, melhora as relações interpessoais, a relação com a 

frustração, com limites e também a disposição dos alunos para a aprendizagem.  

 

3 - Empatia 

 

A Empatia, segundo Dr. Alírio de Cerqueira Filho, é base da inteligência 

interpessoal. É o movimento no qual se convive com a pessoa de uma forma 

empática, solidária, compassiva. No princípio cristão: “façais aos outros aquilo que 

gostaria que fosse feito a você” Jesus já demonstrava à humanidade a maneira ideal 

para se ter bons relacionamentos. O movimento de se colocar no lugar do outro e 

perceber: como eu gostaria de ser tratado, de ser abordado, se eu estivesse nessa 

situação.  

Empatia, conforme Flávio Gikovate é “entrar na mente do outro com minha 

mente mais vazia possível, isento de todas as ideias e preconceitos”. Ouvir o outro 

com atenção, conhecer sua história de vida, dar apoio nos momentos de dúvida e 

tomada de decisões, são etapas essenciais para praticar a empatia, especialmente 

no ambiente de sala de aula. Para Denis Pincinato, ela tem o poder de elevar as 

relações interpessoais a um novo patamar, regidos pela confiança e cumplicidade, 

alcançando níveis maiores de comprometimento e engajamento.  

Na linguagem da PNL, empatia é chamada de rapport e refere-se ao 

relacionamento interpessoal.  De acordo com O'Connor: 

 

Quando há empatia entre duas pessoas, a comunicação parece fluir, seus 
corpos e suas palavras estão em sintonia. O que dizemos pode criar ou 
destruir essa empatia, mas não devemos nos esquecer de que as palavras 
só correspondem a 7% da comunicação. A linguagem corporal e o tom de 
voz são muito importantes. Você já deve ter observado que, quando se 
estabelece um relacionamento de empatia entre duas pessoas, uma tende a 
espelhar e a copiar a postura, os gestos e o contato visual da outra. É como 
uma dança na qual um parceiro reage aos movimentos do outro, 
espelhando-os. É uma dança de mútua receptividade. A linguagem corporal 
é complementar (1995, p.36).   
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Pode-se afirmar que ela é à base da confiança. Confiança esta, necessária 

na relação professor/aluno. 

 

3.1 – O Olhar  

 

 Em todas as relações é preciso estabilidade. Primeiramente deve-se olhar 

para si mesmo e refletir sobre quais são os pontos fortes e os que precisam 

melhorar. A partir disso será possível determinar um plano de ação com mudanças e 

estratégias que possam colocar todos os aspectos em equilíbrio. A pessoa que está 

ao seu lado pensa diferente de você e aceitá-lo como ele é, com sua história de 

vida, virtudes e defeitos, sem pré-julgamentos é o mais importante. Saber que o 

outro possui necessidades, vontades e desejos que podem estar desvinculados do 

que se está propondo. A ferramenta principal para isso é a escuta ativa. Olhar nos 

olhos, mostrar interesse, questionar e interagir durante a conversa demonstrando 

envolvimento.   

No caso da relação professor/aluno torna-se essencial motivar o aluno com 

elogios, falar de seus pontos fortes, desenvolver um sentimento de prazer deixando-

o confiante e aberto para o que se pretende trabalhar. O olhar aguçado do professor, 

o leva a questionar-se, a refletir sobre a mensagem que conseguiu observar e 

decodificar. O que realmente se pode modificar, ampliar ou esclarecer para que 

aconteça melhor elaboração e entendimento nas diferentes situações. 

 

Os professores que sabem cativar a classe através do seu carisma pessoal 
são os mais amigos da turma e detêm uma autoridade natural sobre os 
alunos. É possível ter autoridade sem ser autoritário e é dessa forma que 
pensam os verdadeiros líderes em sala de aula (MARCELLO, 2014). 

Outra maneira de prender a atenção e o interesse de um número maior de 

alunos é aplicando esses conhecimentos de forma criativa em sala. Iniciando a aula 

com um alongamento em grupo, demonstrando a preocupação com o bem estar e 

deixando-os mais alertas para a aprendizagem. Em qualquer momento da aula 

contar alguma piada neutra, tendo o cuidado com a crença de cada um, que não 

seja preconceituosa. Um caso interessante ou exemplo da realidade do aluno para 

recuperar a atenção e restabelecer a empatia. Pode-se fazer alguma dinâmica que 

promova a interação social entre alunos e também professores. Estas técnicas 
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servem para se conquistar o respeito da turma de uma forma natural e não 

impositiva. 

             Utilizando-se do olhar, o professor, pode interagir com a turma de forma 

mais efetiva, transmitindo segurança, zelo/cuidado e encorajando seus alunos, 

mostrando que está disponível para sua turma e para cada aluno, dessa forma 

ficando mais próximo. E assim como observa é observado. Os alunos também 

olham esse professor que é modelo/exemplo.  

 Na foto abaixo, foi realizado uma dinâmica com o objetivo de trabalhar a 

percepção do outro. Seguindo a música e os movimentos realizados pela professora 

os alunos procuravam reproduzir e formar assim uma dança circular coreografada. 

 

FOTO 3 e 4 – DINÂMICAS COM OS ALUNOS DA CLASSE ESPECIAL 

                                                                    
  
 

O empenho e dedicação do professor na mediação do trabalho que 

desenvolve fazem muita diferença no processo de ensino aprendizagem. Ele se 

preocupa em conhecer seus alunos, suas histórias, seus interesses e entra em 

contato, identifica-se e melhora significativamente os relacionamentos interpessoais.  

 

3.2 – Empatia e Cuidado 

 

 Alguns estudiosos preocupados com o próximo e o planeta estão tratando o 

tema “Empatia e Cuidado” como o paradigma e a atitude para uma nova civilização. 

Enquanto ser humano se erra muito, cada qual preocupado com seus problemas, 

com a correria do dia a dia, em dar conta de todos os compromissos, ser mais 

qualificado, ter melhor condição financeira, acumular alguma riqueza, sem se 

questionar onde tudo isso vai parar? Que qualidade de vida se procura? Augusto 
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Curi disse em uma entrevista que “a humanidade tomou o caminho errado, está 

adoecendo rápido e coletivamente e não se está alerta para isso”. O planeta 

também vem pedindo socorro e pouco se faz.  

 O escritor Bernardo Toro na conferência “Empatia e Cuidado: o paradigma e 

a atitude para uma nova civilização”, no auditório das humanidades em junho de 

2012 coloca:  

 
Se não mudarmos nossos comportamentos como espécie humana nessa 
interação e nestas transações com os outros e dos outros com o planeta, 
corremos o risco de desaparecer enquanto espécie. Com o paradigma do 
cuidado teremos que aprender a cuidar de nós, dos outros, dos estranhos, 
dos que não conhecemos e do planeta (BERNARDO TORO, 15/06/2012). 

 
 

 A questão passa a ser: como se pode então levar essa capacidade para o 

dia a dia, para as relações, para o trabalho. Como melhorar essa condição, errar 

menos, desenvolver um novo olhar, um sentimento de responsabilidade, um 

compromisso, uma atitude de cuidado? Nas palavras de Leonardo Boff, também 

proferidas nessa conferência, encontra-se uma bela definição de cuidado. 

 

O Paradigma do Cuidado cura as feridas passadas, impede as feridas 
futuras, é uma relação amorosa, amigável, protetora com a natureza. É uma 
atitude de cuidado permanente, uma nova forma de organizarmos nossa 
relação em sinergia com a terra (LEONARDO BOFF, 15/06/2012).  

 

 A humanidade precisa tomar decisões, fazer escolhas, procurar cuidar de si, 

cuidar uns dos outros e isso tudo requer autoconhecimento, disposição para se 

conhecer e querer fazer a diferença no mundo. 

 

3.3 – Autoconhecimento 

 

O autoconhecimento é base da inteligência emocional. É o conhecimento de 

si mesmo, de suas dificuldades e das possibilidades de administrá-las, trabalhando 

aquilo que se percebe ser negativo, que precisa ser mudado. Entrar em contato com 

o que a consciência mostra. Perceber que existem limitações, porém, existem 

também todas as condições de superá-las, vendo-as como oportunidade que a vida 

oferece para o crescimento interior.  

O autodomínio é o domínio de si mesmo. A pessoa que desenvolve em si o 

potencial de se perceber é convidada pela vida a superar suas limitações. Dr. Alírio 
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diz que todo ser humano sempre estará lidando com três questões: possibilidades, 

limitações e potencialidades. O autodomínio então é: “ampliarmos as nossas 

possibilidades superando as limitações e desenvolvendo nossos potenciais”. Fazer 

esforços para dominar essas limitações sem se acomodar. O domínio é um processo 

de autoconhecimento onde a pessoa passa a monitorar um sentimento negativo, ex. 

irritação. Passa a fazer esforços e focar em seu potencial de autotransformação, 

fazendo exercícios para dominar a tendência a essa irritação. Percebe-se, se 

monitora e amplia suas possibilidades através de seus potenciais internos.   

 

4 – Rapport 

 

Rapport é a habilidade de entrar no mundo do outro, de acompanhar, imitar, 

ajustar-se ao seu comportamento verbal ou corporal, para fazer com que este sinta 

que vocês têm um forte vínculo e você o entende. É a arte de estar inteiro com o 

outro, no presente. Reconhecer suas preocupações, procurar ver o mundo do jeito 

que ele vê, sem julgamentos. Ter a intenção no outro, andar ao lado respeitando o 

seu ritmo, seu passo o outro naturalmente.  

Rapport é a arte de gerar harmonia, confiança nas relações interpessoais. É 

uma técnica que melhora os relacionamentos, pois se pauta em tratar o outro como 

gostaria de ser tratado. Chegar à pessoa na mesma frequência, velocidade verbal, 

altura do tom de voz e aí sim ir baixando, conduzindo o movimento para um 

comportamento mais adequado, aprimorando assim o relacionamento. Gostar e 

apreciar o outro demonstrando preocupações com seus valores.   

 

O ‘contato’ pode ser construído à base de comportamentos que combinam. 
Discordar de pessoas não irá formar um contato (rapport). Falar mais 
depressa do que as pessoas possam ouvir não irá formar contato. Falar a 
respeito de sentimentos ou sensações quando as pessoas estão fazendo 
imagens visuais não formará contato. Mas se você calibrar o andamento de 
sua voz pela taxa da respiração da pessoa, se você piscar na mesma 
velocidade que os outros piscam, se balançar a cabeça afirmativamente 
com a mesma velocidade em que eles balançam, se você balançar no 
mesmo ritmo em que estão balançando, e se você disser as coisas que na 
realidade devam  mesmo ser pertinentes, ou as coisas que você sentir que 
têm a ver com a situação, estará formando o contato”. (GRINDER E 
BANDLER, 1984, p.27). 
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No desenvolvimento das sessões de Psicomotricidade Relacional são 

inúmeras as possibilidades que se apresentam de interação com o outro e o rapport 

acontece frequentemente.   

FOTO 5 - CHEGAR À PESSOA NA MESMA FREQUÊNCIA, CONDUZIR O MOVIMENTO 

 

   

Para criar o rapport pode-se empregar a técnica do espelhamento.  Espelhar 

comportamentos, acompanhar, seguir, observar, se igualar e sentir o que realmente 

a pessoa acredita ser importante para ela, seus valores, crenças, ações. Modelar a 

forma como ela fala assemelhar-se, combinar sua respiração, seus movimentos 

corporais, entrar em contato, ouvi-la com atenção, formar um vínculo positivo de 

harmonia e confiança. Ouvir mais que falar. Usar o sorriso como elemento 

fundamental para que flua o otimismo realista jogando para cima. Tratar o outro pelo 

nome também tem um peso enorme dentro da pessoa, ajuda a criar um elo muito 

forte desenvolvendo a arte de dizer sim a elas mesmas.  

Cada pessoa tem seu próprio mapa de mundo e para que a comunicação 

possa existir a aproximação deve ser respeitosa, num clima de aceitação, empatia e 

confiança. Ser flexível, receptivo com o que o outro está dizendo ou demonstrando, 

sem necessariamente concordar com o que está sendo dito. Quando se está em 

rapport algo mágico acontece, uma atmosfera de confiança é gerada e num nível 
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inconsciente se pode relaxar, porque há entendimento. Esse é o momento para se 

colocar outra opinião com tranquilidade. 

 

FOTO 6 – CRIANDO RAPPORT NA TURMA DA CLASSE ESPECIAL 

 

  

     O Professor deve se expressar usando os sistemas representacionais que 

tem conhecimento. Explicar os conteúdos e desenvolver as atividades utilizando 

além do quadro negro, recursos visuais, promover dinâmicas em grupo, cantar e 

levar o grupo a gesticular e coreografar. Assim criará experiências ricas em recursos 

sensoriais e a retenção será sem dúvida mais duradoura 

 

4.1 - Sistemas Representacionais 

 

 

 

 

“Nossos sentidos                       
jamais nos enganam; 
nossos julgamentos, 
sim”. 
Johann Goethe  
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 Há ainda outra informação importante que contribuirá para se estabelecer 

uma empatia mais eficaz. Em PNL, dá-se o nome de “sistemas representacionais” 

aos canais sensoriais; canais auditivo, visual, olfativo, gustativo e tátil. O contato do 

ser humano com o mundo é feito pelo aqui-e-agora ou pelas lembranças. Porém, 

qualquer experiência se torna mais rica à medida que for vivenciada pelo maior 

número possível de órgãos sensoriais. A sensação de empatia, em sala de aula, 

será incrementada se o professor conseguir identificar o sistema representacional 

que o aluno está utilizando naquele momento e passar a espelhá-lo ou construir 

frases utilizando-se do mesmo sistema representacional (FOTOS 7 e 8). 

 

Frases Predicadas - são as palavras processo (verbo, advérbios, adjetivos) 
que as pessoas usam em sua comunicação para representarem suas 
experiências anteriores, através de modalidade Visual, Auditiva ou 
Cinestésica. Visuais: Deu um branco/ Colírio para os olhos/ Em vista de/ 
Fez uma cena/ Olho por olho/ Veja só. Auditivas: Desliga – Se liga/ Bem 
informado/ Conversa mole/ Declare sua intenção/ Maneira de Dizer/ Ouça-
me/ Ser todos ouvidos/ Preste atenção/ Sintonia. Cinestésicas: Aguenta 
firme/ Sustentando/ Pega leve/ Ter um peso/ Ter controle/ Lutar corpo a 
corpo/ Ele é frio. (MODALIDADES VAC – Apostila Programação 
Neurolinguistica, Instituto Educacional De Bem Com a Vida, 2014, p.6). 

 
 

FOTOS 7 E 8 -  UTILIZANDO-SE OS SISTEMAS REPRESENTACIONAS NA PSICOMOTRICIDADE 

 

              

4.2 – Modalidades – Sistemas Representacionais: VAC 

 

 Sistemas Representacionais é a maneira como se pensam e re-pensam 

internamente as informações. Todas as pessoas estruturam suas experiências do 

mundo através dos cinco sentidos. Visão, audição, tato, paladar e olfato. O tempo 
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todo se estrutura idéias, pensamentos, histórias, fatos internamente e a tendência é 

usar mais alguns sistemas que outros. 

  

 Como funcionam nossos sentidos: 

 

QUADRO II - SISTEMAS REPRESENTACIONAIS 

 
VISUAL 

VALORES: Estética (beleza), 
organização visual, limpeza, o 
bom é o mais bonito e o certo 
é a limpeza. 
GOSTOS: TV, leitura, moda, 
decoração, desenho, artes... 
PALAVRAS: Veja, olha, 
observa, ilumina, imagina, 
revela, mostra... 
RESPIRAÇÃO: Peitoral e 
curta. Pulsação tendendo a 
taquicardia. 
PRESSÃO ARTERIAL: 
Tendendo para alta. 
POSTURA: Bem ereta, 
cabeça elevada na altura das 
imagens. Movimentos rápidos 
acompanhando a quantidade 
de imagens. 
TEMPERATURA DO CORPO: 
Mais fria nas extremidades. 
VOZ: Alta e rápida. 
RELACIONAMENTOS: Tem 
necessidade de ver a 
pessoa(s). Ao pedir um favor 
para um visual, peça por 
escrito, ou 
mostre o que você quer. 
ESTUDOS: Gosta de 
sublinhar, colorir, gráficos, 
desenhos, cartazes, leitura. 

 
AUDITIVO 

VALORES: Lógica, negociação, 
o bom é o mais prático o certo é 
o diálogo. 
GOSTOS: Conversar, ouvir, 
discursos, poesia, música, 
negociações... 
PALAVRAS: Escuta, conta, 
pergunta, ouça, sintoniza, 
presta atenção, soa... 
RESPIRAÇÃO: Entre toráxica 
(costelas) e abdominal. 
Pulsação média. 
PRESSÃO ARTERIAL: 
Tendendo para média / alta. 
POSTURA: Média, cabeça 
balançando ou ligeiramente 
erguida, como ao escutar ou 
falar. Ritmo médio, aponta os 
ouvidos e boca. 
TEMPERATURA DO CORPO: 
Média 
VOZ: Tonalidade média, 
ressonante e clara. 
RELACIONAMENTOS: Têm 
necessidade de dialogar, ouvir 
palavras agradáveis, elogios. 
Ouvir a voz das pessoas. Ao 
pedir um favor para um auditivo, 
peça com voz agradável, clara e 
seja bem específico. Pode 
gravar o pedido. 
ESTUDOS: Gosta de ler em voz 
alta, estudar em grupo, ouvir a 
voz das pessoas claramente e 
em um tom agradável; gravar 
os conteúdos e ouvir. 

 
CINESTÉSICO 

VALORES: Relações afetivas, 
bem estar, prazer físico, o bom 
é o mais gostoso, o certo é o 
contato. 
GOSTOS: Situações que 
envolvam comida, bebida, 
carinho, conforto, perfumes, 
danças, massagem, esporte, 
gosta de usar roupas folgadas. 
PALAVRAS: Sinto, toca, 
acompanha, contato, suave, 
sensível, prazer, gostoso, 
aperto, frio e quente. 
RESPIRAÇÃO: Abdominal, 
pulsação tendendo a baixa. 
PRESSÃO ARTERIAL: 
Tendendo para baixa. 
POSTURA: Solta, relaxada, 
gestos e toques em si e nos 
outros. Movimentos mais 
lentos. 
TEMPERATURA DO CORPO: 
Mais quente (pele corada). 
VOZ: Baixa e pouca fala. 
RELACIONAMENTOS: Gosta 
de sentir o contato com as 
pessoas, abraçar, dar e 
receber carinho, sentir o 
cheiro, o sabor. Ao pedir um 
favor para um cinestésico, 
peça para ela escrever, ou 
faça com ela na primeira vez, 
ou toque na pessoa enquanto 
pede o favor. 
ESTUDOS: Precisa escrever e 
anotar o que ouve. Necessita 
fazer movimentos corporais. 
Gosta de ambiente 
confortável, sentir o contato 
com as pessoas, estudar em 
grupo; para crianças a 
professora deve pegar na mão 
do aluno para ensinar, estar 
mais próxima. 

FONTE: SLAVIERO (2014, p. 3) 
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4.3 - Movimentos dos olhos 

 

     Richard Bandler, John Grinder e Robert Dilts da Universidade da Califórnia 

nos EUA, descobriram que o lugar para onde se movem os olhos, determina qual 

parte do sistema nervoso se tem acesso mais fácil. No sistema visual os movimentos 

oculares expressam diferentes idéias.  

 

QUADRO III - PISTAS OCULARES 

 

FONTE: SEYMOUR e O’CONNOR 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O trabalho desenvolvido na Classe Especial da Escola Municipal Rolândia 

aconteceu durante o período normal de aula. Mesclado aos conteúdos escolares foi 

inserido um novo olhar, uma nova forma de conduzir as atividades do grupo visando 

maior harmonia, leveza, equilíbrio e interação respeitosa entre os alunos.  

  A PNL favorece a amplitude dos conhecimentos, possibilita um 

entendimento amplo de como os processos cognitivos funcionam no ato de 

aprender. Da necessidade de se diversificar metodologias, estratégias e atividades, 

possibilitando um trabalho mais rico, atraente e construtivo com os alunos de forma 

prazerosa e lúdica. Acredita-se ter encontrado na PNL ferramentas ideais para 

proporcionar as pessoas com necessidades educacionais especiais o 

desenvolvimento em diversos aspectos, visando contribuir na sua socialização, 

aprendizagem e autonomia.   

  O trabalho nessa perspectiva realiza-se com planejamento, atenção e 

compromisso. Os alunos mostram-se bem motivados e interessados nas atividades 
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propostas interagindo com o grupo e compartilhando seu aprendizado. Com 

atividades diversificadas, diferenciadas e bastante significativas também se favorece 

a questão da interdisciplinaridade. Além da arte, a oralidade, as produções de 

textos, trabalha-se o esquema corporal o equilíbrio e a coordenação motora. Em 

matemática, situações problemas envolvendo quantidade de objetos utilizados, 

cores, formas, texturas, etc. Em geografia as questões de localização, espaço e 

forma também são contextualizadas desenvolvendo várias habilidades nos alunos.   

 Percebe-se um crescimento significativo do grupo nos diversos aspectos. O 

despertar de grande prazer e interesse nos alunos que se sentem mais valorizados, 

compreendidos e amados. É gratificante vê-los aprender com alegria, mais 

autônomos, motivados e curiosos. Desta forma, conclui-se evidenciando a 

necessidade de um olhar diferenciado em sala de aula, de um trabalho que envolva 

estratégias e possibilidades amplas, estimulando todos os sentidos e oportunizando 

as diversas formas de aprender.  
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