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RESUMO 

O objetivo desta proposta é fazer uma reflexão sobre como funciona a mente estruturada em 

hábitos, e se faz sempre as mesmas coisas terá sempre os mesmos resultados. Os hábitos das 

pessoas determinam o sucesso ou o fracasso. A Programação Neurolinguística Sistêmica- PNL 

disponibiliza ferramentas no processo de autoconhecimento, estuda de uma forma sistêmica a 

comunicação e o aprendizado humano a partir do mapa de mundo de cada um, resultando de 

forma positiva para alcançar o objetivo desejado.   

 

PALAVRAS CHAVES: Mudança, Hábito, Programação Neurolinguística 

Sistêmica. 

 

ABSTRACT : 

The purpose of this proposal is to reflect on how the structured mind habits, and always does 

the same things always get the same results. People's habits determine success or failure. The 

NLP systemically NLP provides tools in the self process, studying in a systemic way 

communication and human learning from the world of each map, resulting in a positive way to 

achieve the desired goal. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Atualmente a Programação Neurolinguística Sistêmica - PNL, está 

ganhando forças na vida de muitas pessoas, como a tecnologia da mudança. A 

PNL significa Programação Neurolinguística Sistêmica e inclui os três 

componentes mais influentes envolvidos em produzir experiência humana: a 

neurologia, a linguagem e o padrão. Ela estuda de uma forma sistêmica a 

comunicação e o aprendizado humano. Através de suas variadas técnicas 

pode se ensinar as pessoas a usarem o seu sistema neuro-fisiológico, afim de 

melhorar a sua vida de forma ecológica (que não seja prejudicial a ninguém). A 

Programação Neurolinguística Sistêmica - PNL oferece ferramentas para que 

se tenha atitudes harmônicas nas diversas áreas da vida. O objetivo básico da 

Programação Neurolinguística Sistêmica - PNL é modelar as habilidades de 

organizar e reorganizar a experiência, a partir do mapa de mundo de cada um, 

isto é, trabalha em aspectos chave do que as pessoas falam ou fazem, 

resultando de uma forma positiva, produtiva, enriquecedora para alcançar o 

objetivo desejado. Os profissionais tem a capacidade de orientar e direcionar a 

comunicação e a conduta humana, desenvolvidas pela teoria da Programação 

Neurolinguística Sistêmica - PNL, e através da observação e da conversa com 

o paciente/cliente, escolhe-se quais técnicas se adequam ao caso tratado, 

estas técnicas nos oferecem várias ferramentas para desenvolver atitudes 

pertinentes para enfrentar as limitações e obstáculos, que  impedem de atingir 

os objetivos. Desta forma, possibilita fazer com que a pessoa tenha a 

compreensão consciente de suas atitudes, ou seja, perceber momentos de 

liberação da consciência para que o inconsciente opere e processe dentro do 

sistema de sequências operacionais. E desta maneira, forma-se o “banco de 

dados”, o quadro de referências que são as (crenças, valores, hábitos, 

comportamentos, etc) ou seja,  a experiência subjetiva. 
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DESENVOLVIMENTO 

  O delineamento da pesquisa, caracteriza-se como bibliográfica e 

documental. A pesquisa documental “consiste na coleta, classificação, seleção 

difusa e na utilização de toda espécie de informações, compreendendo 

também as técnicas e métodos que facilitam a sua busca e sua identificação” 

(FACHIN, 2001, p.152). Segundo GIL (2007, p. 44), a pesquisa bibliográfica é 

feita “a partir de um material já elaborado”, ou seja, faz parte um estudo 

exploratório. GIL ainda afirma que a principal vantagem da pesquisa 

bibliográfica é o fato de permitir ao investigador uma ampla cobertura dos 

acontecimentos. Em seguida, foi realizada a pesquisa online de artigos onde foi 

realizado resumos dos materiais. 

 

1.A Ciência: 

 No início de 1970, um linguísta, John Grinder, e um matemático, Richard 

Bandler, estudavam as pessoas que eram excelentes comunicadores e peritos 

em mudança pessoal os terapeutas Virgínia Satir (fundadora da terapia familiar 

e terapia sistêmica), Fritz Perls (fundador da Gestalt terapia) e Milton Erickson, 

M.D. (fundador da sociedade Americana de Hipnose Clínica). Juntos 

modelaram os padrões de linguagem e comportamentos destes terapeutas 

excepcionais, surgindo desse modo a Programação Neurolinguística Sistêmica 

- PNL como uma área específica. Eles perceberam que o cérebro humano 

funciona como um computador, temos programas que podem ser 

desinstalados, instalados e atualizados quando desejar. O Metamodelo foi o 

primeiro modelo da PNL a ser desenvolvido, logo foram criadas várias 

ferramentas onde é possível identificar e descrever padrões verbais e não-

verbais de indivíduos.  

  O objetivo básico é modelar habilidades para que se tornem produtivas 

e a pessoa tenha uma vida mais harmoniosa.  As modelagens (experiência de 

outras pessoas) à teoria, são baseadas em experiências de sucesso para 

atingir resultados específicos de forma a ampliar recursos pessoais. Segundo 

LAWLEY; TOMPKINS (2008) “Através de uma pesquisa científica, o professor 
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Gerald Edelman, ganhador do Nobel, passou trinta anos pesquisando como 

funciona o cérebro. E ele pode constatar, que arrumamos dez bilhões ou mais 

de células cerebrais e nervosas em grupos a fim de formar “mapas”, que 

respondem pela experiência. E é através dos mapas que se compreende o 

mundo. Assim, as conexões entre células que são frequentemente estimuladas 

irão sobreviver e prosperar e as outras atrofiam ou são desviadas para outras 

tarefas”. 

 

 

 

 

 A ciência já sabe que o hipotálamo produz neuropeptídios, que são 

compostos químicos poderosos. E todos têm estes neuropeptídeos circulando 

pelas veias. Neste caso como exemplo, vamos utilizar a compulsão por 

comida, elas produzem os peptídeos ou moléculas de compulsão por comida, 

que se ligam aos receptores da célula. O uso repetido desta compulsão por 

comida vicia os receptores das células do corpo que começam a esperar por 

aquele peptídeo específico. E isso acontece com qualquer outro vício, como 

pode ser (drogas, bebidas, cigarro, paixão, depressão, raiva, etc). O corpo fica 

dependente quimicamente daquele vício ou hábito, porque cada célula do 

corpo tem consciência e sempre há a perspectiva dela. A célula manda as 

impressões para o cérebro do que ela precisa, e o cérebro começa a formular 



5 

 

imagens ou vozes na cabeça, e o corpo vai dizer para o cérebro que não esta 

recebendo a química de que precisa, o cérebro vai ativar e mandar imagens ou 

situações do passado ao lobo frontal. Quando há necessidade bioquímica da 

célula, cria-se situações ou se faz qualquer coisa para suprir as necessidades. 

Se não consegue controlar o estado emocional é porque está viciado nele. Isso 

acontece com emoções também, sentimento de insegurança, vitimização ou de 

ter sempre razão, ser sempre o dono da situação, etc. Os peptídeos neurais 

são tão fortes quimicamente, que deixa tão viciada a pessoa, que a 

impossibilita de fazer escolhas. Sabemos que não é ecológico, que não faz 

bem principalmente determinado hábito/vício, mas continua-se insistindo, isso 

pode ser como exemplos, com pessoas que tem hábitos de sempre estar 

atrasadas, manias de limpeza, de reclamar de tudo, dietas fracassadas, 

pessoas que são viciadas em trabalhar, relacionamentos fracassados que se 

insiste em manter, vícios que viram identidades, etc. Porque se tem tanta 

dificuldade de mudar um hábito, as mesmas situações se repetindo, 

sentimentos de impotência, de incapacidade para criar algo novo, logo promete 

que nunca mais fazer alguma coisa, que é novamente repetida minutos, horas 

depois e vozes interiores dizendo, “Eu quero. Me dá!”. “Eu mereço!”. “Não vai 

acontecer nada!”. “Não fará diferença!” 

  Para conseguir superar, é necessário determinação e persistência para 

acabar com a dependência e deixar de repetir determinado hábito, assim 

quebra quimicamente a resposta que alimenta estas células, e a célula se 

degenera dentro do corpo, portando a célula não tendo suas necessidades 

atendidas, não estará respondendo à voz na cabeça. Depois disso, a célula 

abandona todos aqueles receptores que eram responsáveis por aqueles 

estados emocionais e o corpo experimenta harmonia. Assim pode-se perceber 

que grande parte de hábitos/ vícios o problema começa pela química das 

células e do cérebro. Sem perceber a mente somente reage. “O objetivo único 

desse jogo é preparar quimicamente o nosso corpo, por meio de um 

pensamento, para ter uma experiência. Contudo, se ficarmos preparando 

quimicamente nosso corpo para ter os mesmos pensamentos, para ter as 

mesmas experiências, não evoluiremos como seres humanos” (JOE 

DISPENZA, 2014, p.169). 



6 

 

2. Visão geral – Programação Neurolinguística Sistêmica 

 A Programação Neurolinguística Sistêmica – PNL explora como 

pensamentos (neuro) são afetados por palavras (linguística), levando à ação 

(programação). A linguagem determina como se influencia  e como comunica-

se com os outros e consigo mesmo. É como rotula-se a experiência. 

Pensamento positivo ou negativo é o diálogo interno.  

  “A mente não sabe distinguir o imaginário do real”. 

   (DR. DENIS WAITLEY)    

 Na verdade não se sabe o que a realidade é. Cada um tem seus 

próprios filtros pessoais da realidade e desse modo seu próprio mapa da 

realidade, que é como enxerga e entende o mundo, e só pode-se experimentar 

a realidade através dos cinco sentidos, e os sentidos são limitados. Através dos 

sentidos não se pode perceber a quantidade de possibilidades de experiências 

no mundo.  Assim, não se está preparado para reagir à realidade em si, mas 

sim aos próprios mapas de realidade. Isto é o nosso “território”, é o que é real. 

Quando se experimenta continuamente as mesmas emoções e não elabora-se 

algo sobre elas, então torna-se preso nos mesmos padrões de estímulos e 

respostas. Tudo tem um peso emocional associado. As visões de mundo, tem 

como base o tipo dos mapas neurolinguísticos que cada um cria, são eles que 

irão determinar a forma como interpreta e como reage ao mundo e o que dá 

sentido aos comportamentos e experiências, mais do que a própria realidade. 

     “ Não há maior evidência de insanidade do que fazer  

     sempre as mesmas coisas esperando resultados  

     diferentes”. ( ALBERT EINSTEIN) 

 

3.Modalidades e Sistema Representacionais: Visual - Auditivo e Cinestésico  

 As formas principais de linguagem do sistema representacional, são 

representadas através dos cinco sentidos sensoriais que servem para conectar 

com o mundo exterior. Cada pessoa percebe as coisas em vários níveis de 

consciência e a maneira como é percebida, são baseadas no sensorial 
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utilizando os receptores: visão, audição, tato, olfato e paladar. A atenção é 

direcionada através destes sentidos, quando ela presta atenção no exterior 

enriquece os pensamentos; quando a atenção é no interior se torna mais 

sensível e segura de si, resiliente e congruente. Haverá alguma variação ou 

diferença entre os indivíduos na forma como capta-se neurologicamente as 

informações visuais, auditivas e cinestésicas (V.A.C), desta forma os sentidos 

funcionam como pistas de acesso, e utiliza-se em tudo que faz – na forma de 

pensar, lembranças de experiências, experiências futuras que se pode 

imaginar podendo ser possível ou não, devanear, como faz planos, como 

sonha e no cotidiano como reage e resolve os problemas. Cada tipo tem um 

jeito encarar o mundo, de perceber as mais diversas situações.  

  O Sistema Cinestésico é composto de sentidos internos e externos, são 

as emoções e sensações, relações afetivas, bem estar, prazer físico, o que é 

bom, o gostoso, o contato, o sabor, o cheiro. O olfato e paladar estão inclusos 

nos Cinestésicos.  Pistas de acesso: os movimentos oculares abaixo da linha 

mediana geralmente para a direita. O tom da sua voz é baixa e mais profunda  

frequentemente  lento e macio, com muitas pausas. A respiração é mais 

profunda, vinda do abdômen, a temperatura é mais quente. A sua postura os 

ombros arredondados, cabeça baixa, tom muscular relaxado, pode gesticular 

para o abdômen e para a linha mediana. Frases predicadas: Aguenta firme; 

pega leve; ter controle; ele é frio; ele é doce. Este tipo de pessoa procura 

situações que envolvam comida, conforto, gosta de sentir o contato com as 

pessoas, gosta de esportes, massagens.  

 O Sistema Visual tem como pistas de acesso: os movimentos oculares 

são desfocados ou para cima à direita ou à esquerda. Geralmente fala rápido e 

o tom de voz é alto e claro. A respiração é alta na parte superior do peito. O 

corpo é mais tenso, o pescoço estendido, geralmente são mais magros. As 

extremidades do corpo frequentemente são frias. Frase predicadas: Deu 

branco; colírio para os olhos; em vista de; fez uma cena; olho por olho; veja só. 

Cria imagens internas visualizando, valoriza a estética, o mais bonito, o mais 

organizado e limpo. Sonha e fantasia muito sobre tudo. Gosta de leituras, 

bilhetes, cartazes, adora decoração, moda, TV, internet. 
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 O Sistema Auditivo tem como pista de acesso: os movimentos oculares  

são na linha mediana; o seu tom de voz é melodioso, ressonante, em ritmo 

médio; a respiração regular pegando o diafragma; o tipo corporal é mediano, 

possui um certo ritmo nos movimentos, como se estivesse ouvindo uma 

música, a cabeça tende a ficar mais inclinada para o lado, tem a temperatura 

média. Frase predicadas: Se liga; bem informado; conversa mole; ouça-me; 

preste atenção; maneira de dizer. A pessoa preza a conversa, o diálogo, fala 

muito consigo mesmo, gosta de ouvir elogios, bom de negociação, parece estar 

sempre ouvindo uma música internamente e externamente, gosta de estar em 

grupos, de ler em voz alta. Tem a temperatura média. 

4. A Teconologia Mental 

 A Programação Neurolinguística - PNL desenvolveu instrumentos e 

distinções com os quais identifica e descreve estes padrões verbais 

(linguagem) e não-verbais (expressões faciais, movimento corporal, postura, 

respiração, qualidades vocais) de indivíduos. É estimado que 93% da 

comunicação é não verbal. É como diz o que diz (entonação, volume, 

velocidade, etc.) carrega cinco vezes mais informação do que as palavras 

ditas. E como usa o corpo (gestos, expressões faciais, postura tem ainda mais 

influência). Por isto, a Programação Neurolinguística Sistêmica - PNL descreve 

a dinâmica fundamental entre a mente, a linguagem e o comportamento. Mudar 

apenas uma palavra pode ter uma influência significativa no seu pensamento, 

portanto, no seu comportamento. Exemplo: - Eu preciso de X, Eu quero X e Eu 

escolho X, preenchendo o “X”,  perceba as diferenças nas suas reações. A 

experiência é formada por estímulos externos e representa como um conjunto 

combinado de representações internas de imagens (sons e palavras, 

sensações e emoções) em seguida, faz um processamento interno e através 

de (filtros, estratégias, omissões, distorções, generalização, crenças e valores 

e objetivo).  Formam-se assim, a experiência subjetiva, ou seja, como 

conhece o mundo, como cria a realidade com seus altos e baixos.  São 

sensações e emoções sobre as quais, está acostumado a pensar que não tem 

nenhum controle. “Quando experimentamos continuamente as mesmas 
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emoções e não elaboramos algo sobre elas, então estamos presos no mesmo 

padrão de estímulo/resposta” (JOE DISPENSA, 2005, p. 177).  

 Se mudar a nossa Fisiologia, automaticamente muda-se a 

representação e estados interiores. Segundo ALBERT MERABIAN, os fatores 

que contribuem na comunicação, podem ser divididos em (palavras 7%, como 

as palavras são ditas 38%, mensagens não verbais 55%). A congruência (é um 

nome para este estado em que cada fibra do seu ser está de acordo, onde a 

atenção é indivisível) tem um importante papel na comunicação. Esta 

combinação dessas representações internas formam padrões ou hábitos ou 

programas, que se repetem inúmeras vezes, a não ser que sejam 

interrompidos ou redirecionados. Há muitos tipos de abordagens que dizem “o 

que” precisa fazer, mas a Programação Neurolinguística Sistêmica - PNL é a 

tecnologia do “como”, como alcançar o que quer, como se tornar o que quer. 

Através das mais variadas técnicas da Programação Neurolinguística Sistêmica 

- PNL possibilita escolher o que  se quer mudar e como quer fazer essa 

mudança. 

“Se o que você está fazendo não resulta no que deseja, 

então continue variando seu comportamento até 

conseguir eliciar a resposta desejada”. (JOSEPH O’ 

CONNOR) 

5. Como Mudar Um Hábito/ Vício 

  Existem hábitos que não chegam a prejudicar ninguém e nem a si 

próprio, mas a intenção é abordar alguns daqueles hábitos que nos impedem 

de ser e de ter o que quer. Os hábitos das pessoas determinam o sucesso ou o 

fracasso de cada um. É costumeiro ouvir as pessoas falarem, que estão 

querendo mudar alguma coisa ou comportamento, atitudes, etc. Ou então em 

algum dia, irá querer mudar algo em algum momento da sua vida. 

Principalmente na virada do ano, onde as promessas ganham forças, logo faz 

vários planos e no outro dia já esta repetindo os mesmos hábitos. E se quer 

alcançar algo diferente do que tem agora, vai ter que obrigatoriamente mudar 

hábitos. Então, repetimos hábitos sem que se perceba, hábitos de anos, 

enraizados, e é curioso que as pessoas reclamam que não conseguem a tal 
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mudança, mas insistem em pensamentos e atitudes, dizendo ou fazendo as 

mesmas coisas e nada muda, e se faz sempre as mesmas coisas terá sempre 

os mesmos resultados. 

 Mudar um hábito não é uma questão de conhecimento ou de habilidade. 

Quem já não tentou parar um hábito? E quantas vezes você já tentou? Sabe-se 

o quanto isso é difícil por mais que se pareça simples. Existem inúmeros livros 

tratando do assunto, cursos de auto-ajuda, filmes, e este mercado cada vez 

cresce mais, com receitas de sucesso imediato. Mas empresas e pessoas, 

sofrem da mesma dificuldade para mudar um determinado comportamento. 

Durante a sua vida, a pessoa adquire mecanismos de defesa, uma natureza 

que é construída a partir de suas aceitações, rejeições, resistências, 

persistências, etc. Elas podem ser negativas como positivas. Dessa forma a 

pessoa se identifica com alguns modelos criados por ela mesma. Assim o 

hábito recebe reforços gradualmente. Sabe-se que por meio de suas atividades 

emotivas e de pensamento, constrói certas tendências, chamadas de hábitos 

que são impulsos reativos formados na mente.  Essas reações ganham força 

com o passar dos tempos, e é possível acostumar-se com elas chegando a 

considerar a nossa segunda natureza.  

 Cada indivíduo experimenta o próprio conjunto de padrões e através 

deles, torna-se possível escolher, acrescentar novos padrões de 

comportamento para ser mais produtivos ou diferentes da performance no 

passado. Deve-se ter a mente atenta, sempre estar consciente, para perceber 

que geralmente, ao invés de usar uma perspectiva renovada para avaliar uma 

experiência nova, tende-se a pressupor que se trata de uma que já teve. Por 

isto a Programação Neurolinguística Sistêmica - PNL é a exploração do 

“como”. Quando compreende-se a maneira que se é, pode-se criar escolhas 

sobre a qual gostaria de ser no futuro. A Programação Neurolinguística 

Sistêmica – PNL tem elementos mais próximos, algo que pode-se verificar, 

utiliza as capacidades naturais que todos tem e possibilita que pessoas 

interessadas em mudar consigam resultados positivos em sua vida. Para haver 

a mudança de comportamento é importante a crença de que é possível, e 

utilizar seus sistemas sensoriais e os extra-sensoriais nesta meta criada, onde 
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deve-se estar consciente da situação atual, conhecer a situação desejada, 

planejar e definir estratégias – como chegar de um ponto a outro, utilizando os 

recursos que possui e/ou criando novos. É essencial que as estratégias se 

mantenham firmes e com prazos predefinidos para iniciar e manter a sua 

motivação, valorizar o novo comportamento e incorporá-lo dentro da sua rotina, 

como mais um procedimento normal do cotidiano, isso estabelece o seu 

comprometimento diretamente dentro do que faz.  

Um bom objetivo deve ter: 

1- Ser dito em termos positivos. 

2- Iniciar e acabar com você. 

3- Ser do tamanho apropriado. 

4- Ter um tempo adequado. 

5- Ter claro o que eu ganho. 

6- Ter claro o que eu perco. 

7- Identificar “com quem”. 

8- Identificar se prejudica a mim e a quem mais? (ecologia) 

9- Identificar as evidências que permitem identificar se o objetivo foi 

alcançado ( o que se vê, o que se ouve, o que se sente – modalidades 

V.A.C.) 

Após ter determinado seus resultados existem perguntas básicas em 

Programação Neurolinguística – PNL do que se deve fazer.  

 Em que direção estou indo? ( O estado ou resultado desejado.) 

 Por que estou indo? (Os valores que guiam.) 

 Como chegarei lá? (A estratégia para a jornada.) 

 E se algo der errado? (Gerência de risco e planejamento de 

contingências)  

       (O’CONNOR, p.14, 2014). 

 

  Ao começar a mudança, logo surge a dúvida se está no caminho certo, 

para isso, terá que prestar atenção no que está conseguindo, para que 
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determine a melhor estratégia do que fazer. A mente deve estar sempre atenta 

aos seus sentidos, percebendo todo o ambiente, integrado no todo, no 

presente e no agora. Perceber a sua respiração, no que está sentindo, no que 

está ouvindo e vendo. Um dos modelos de comportamento humano é baseado 

na pressuposição do arco reflexo. Boa parte das teorias sobre aprendizagens e 

motivações, baseiam-se no paradigma “arco-reflexo” que é guiado pelos 

estímulos (estímulo – resposta - reforço) onde se recebe algum estímulo 

sensorial, que provoca alguma resposta que pode ser reforçada positivamente 

ou negativamente. Os sentidos neste caso são a única maneira de ter um 

Feedback imediato, este é um processo que possui duas dimensões – 

informação e motivação. É umas das maneiras de ter uma resposta direta de 

que está no caminho certo, em direção a sua meta.  Isto é, esteja aberto para o 

novo, sinta-se confiante, tenha prazer em ser quem é, seja flexível e veja as 

oportunidades. Ao fazer isso, prepara-se o estado mental para ouvir o que é 

proposto e com isso percebe-se as alternativas melhores.  Todos os resultados 

são úteis para direcionar seu foco, ou seja, não existe fracasso, é apenas um 

resultado de curto prazo que não desejava. Na medida em que se toma 

consciência do que deseja e o que está recebendo, logo perceberá que 

necessitará de mais estratégias, e quanto mais opções tiver de estados 

emocionais, estilos de comunicação e de perspectivas, melhores serão os 

resultados. 

 Perguntas sobre o Feedback:  

 Quais os meus resultados até aqui? 

 O que aprendi com eles? 

 O que farei de forma diferente como resultado desse Feedback? 

 Que Feedback me dirá que tive sucesso? 

 

Perguntas sobre o fracasso: 

 Porque fracassei? 

 O quão gravemente fracassei? 

      (O’CONNOR, 2014, p.266) 
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 Atualmente umas das técnicas mais utilizadas é o paradigma da 

Programação Neurolinguística Sistêmica - PNL para aprendizagem e 

gerenciamento, que é o T.O.T.S. (Teste – Operação –Teste - Saída). Este é um 

padrão básico de estratégias.  Através de circuitos de Feedbak entrelaçados de 

“Testes” e “Operações”, o comportamento é guiado pelo objetivo. Desta forma 

encoraja comportamentos mais eficientes através de:  

 Ter um objetivo 

 Operar: ações para realização 

 Testar para ver se alcançou o objetivo 

 Saída: finalizar a operação 

 Ir para outro T.O.T.S. 

Perguntas para descobrir quais as operações que uma pessoa utiliza: 

 O que faz para obter sua meta ou resultado? 

 Que passos e estágios específicos você realiza? 

 Que outras escolhas você tem se não tiver sucesso da primeira vez? 

 Quando você experiência problemas ou dificuldades inesperadas, o que 

faz? 

 

1. O segundo teste é a verificação de se a ação reduziu a diferença entre o 

estado presente e o estado desejado. 

2. A Saída é quando não há mais diferença adicional entre o estado 

presente e o desejado – a meta foi alcançada. 

       (O’CONNOR, 2014, p.137) 

 O maior segredo para criar e manter uma verdadeira mudança no 

comportamento, para agir e reagir é necessário conseguir se motivar e 

permanecer motivado e para isso é preciso de força, estímulo ou influência. 

ROBERT DILTS (2012) cita Sigmund Freud que propôs o “princípio do prazer” 

como mecanismo principal da motivação. De acordo com Freud, os organismos 

são conduzidos para “procurar as experiências prazerosas” e “evitar a dor”. 

Definir estratégias de motivação de curto, médio e longo prazo, elas ajudam a 

pessoa a se manter motivado no caminho. Uma dica importante que poderá 
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ajudar muito, é escreva tudo em um papel e terá mais clareza do que quer e o 

que conseguiu. 

     “A resposta certa, não importa nada: o essencial é  

     que as perguntas estejam certas”.(MARIO QUINTANA) 

 Segundo o CHARVET (2012) “O Dr. Dean Ornish colocou pacientes 

cardíacos em um programa anual de saúde holística, incluindo parar de fumar, 

uma dieta vegetariana, yoga, meditação, relaxamento e exercícios aeróbicos. 

Depois de três anos, 77% dos pacientes tinham preservado suas mudanças no 

estilo de vida. Embora as mudanças fossem grandes, eles continuaram com o 

programa. Por quê? Dr. Ornish forneceu a eles, duas vezes por semana, um 

grupo de apoio para ajuda-los a manter a motivação”. Ou seja, às vezes é 

necessário reconhecer que precisamos de ajuda de um profissional, ajudará a 

otimizar tempo. 

  A maioria das mudanças de comportamentos e de hábitos, levam um 

tempo considerável, são rituais que todos desempenham sem pensar, apenas 

reagindo aos estímulos. Pensamento positivo apenas, não funciona, pelo 

simples fato de que precisa ter que pensar antes. Quando algo acontece, já 

está no  automático reagindo, somos criaturas emocionais e não lógicas, 

portanto já será tarde demais o pensamento positivo. Para compreender como 

funciona a mente, até um certo grau, as teorias cognitivas atribuem o início das 

marcas mentais, aos registros do que se tem aprendido durante a vida, que faz 

com que se possa estabelecer determinadas aprendizagens e 

comportamentos. Os hábitos e as maneiras de reagir, seguem o mesmo 

princípio, cada qual com o seu mapa de mundo. Cada um tem a sua própria 

maneira de agir e de pensar, de lidar com as situações, maneiras de reagir 

emocionalmente, padrões de visão e de percepção das situações que 

acontecem a sua volta, que determinam um pouco como cada um reage no 

mundo.  E todos estão cheios dessas marcas, que determinam um pouco das 

características que cada pessoa possui, até mesmo a própria percepção de 

identidade, a maneira como as pessoas nos conhecem, isso é algo que temos 

sem exceção, são como cicatrizes na mente, registros do nosso processo 

mental. Muitas vezes em nosso dia a dia acontecem várias situações em que 
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não se tem uma atitude de liberdade ou comportamento de liberdade, e preso, 

reage-se de acordo com estas marcas mentais, esta mente estruturada em 

hábitos. 

 Se notar, ninguém é tão livre assim, não é tão inteligente como 

imaginava. Na maior parte do tempo se é produzido um tipo de estado padrão, 

pessoas condicionadas a determinadas reações, pessoas presas e habituadas 

em padrões de comportamentos, em formas de pensar e de reações 

emocionais, que adquiriu durante a sua vida. É um detalhe importante, que é 

preciso ter consciência e verificar este processo, esta pode ser uma maneira de 

dar o primeiro passo. O tempo passa a vida segue e a gente muda até as 

palavras e a forma de se expressar em relação ao mundo, mas é preciso ficar 

com a mente bem atenta se não está apenas camuflando o hábito, averiguar se 

ainda continua reagindo da mesma maneira. O cérebro faz uma associação a 

um estímulo externo e produz uma reação emocional. O estímulo pode ser um 

cheiro, um sabor, um som, um lugar etc. Entender o que são hábitos e que eles 

estão mantidos de forma segura, torna-se um ponto essencial para haver a 

mudança, isto porque, tem algo de fora que o ativa. 

 Por exemplo, de repente toca uma música e em seguida se lembra de algo ou 

de alguém.  Então, aconteceu um evento externo, a música fez ativar no 

cérebro um sentimento passado, e perceba como isso pode mudar a atitude. 

Em algum momento da vida surge uma determinada situação em particular em 

que a pessoa produz uma reação física forte (respiração acelerada, arritmia, 

tremedeira, suor, etc.) o cérebro aprende rapidamente e depois disso, cada vez 

que a pessoa é apresentada a aquela determinada situação ou ao mesmo 

estímulo, seu corpo produz estas mesmas reações. Perceba que neste 

momento a pessoa instalou um programa em seu cérebro, como uma 

informação importante para ter esta determinada reação, naquela situação. 

Bem como, existem pessoas programadas para sentir que são incapazes, 

inseguras, sentirem medo, etc. Cada vez que vê, ouve ou sente alguma coisa é 

processada esta informação atribuindo-lhe um novo significado, está instalando 

um programa no sistema neurológico. Este programa será acessado quando 

ocorrer o estímulo que o evoca. O sistema neurológico recupera o estado 
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emocional associado à experiência original. Dentro da Programação 

Neurolinguistica - PNL considera possível a desinstalação desse programa e 

substituir por uma instalação com outra informação positiva. O primeiro passo é 

descobrir estes ativadores e eliminá-los e não basta eliminar um hábito velho, 

precisa criar um novo, precisa substituir para que possa prosperar 

propositadamente para o cérebro fazer uma neuroassociação, ou seja, algo de 

fora para entrar no automático de novo.  Este padrão automático cria muitas 

vezes dificuldades. Mas também funciona a favor, os hábitos não são de todo 

mal, temos hábitos bons, um exemplo é dirigir um carro, trocar de roupa, tomar 

banho, escovar os dentes ou fazer qualquer outra tarefa do nosso cotidiano 

sem ter que pensar, isto é condicionamento. Desta forma cria-se a mudança 

para durar, e se quer mudar, está na hora de acordar todo dia e se condicionar 

para ter o sucesso no que deseja. É preciso condicionar todos os dias até que 

aquilo que deseja mudar, vire parte do estilo de vida e torne um hábito, só que 

desta vez seja positivo, que lhe ajude. 

Para criar uma neuroassociação é necessário se colocar em um estado 

emocional alterado e conectar algo a isso. Desta forma criaremos uma Âncora 

“são gatilhos visuais, auditivos e cinestésicos, que se tornam associados em 

uma resposta ou a um estado específico” (O’CONNOR, 2014, p.88). Quem faz 

isso muito bem é a publicidade, como exemplo a indústria da cerveja associa 

as pessoas bebendo a um estilo de vida de festa, poder, liberdade, cenas de 

prazer e em seguida aparece o produto com destaque. E isso aparece nos 

comerciais repetidas vezes até que nosso cérebro associe aquele produto ao 

prazer. Fazer comerciais em nossa própria mente pode ser um caminho. 

Associar prazer em ler um livro, em fazer exercícios, em fazer uma alimentação 

saudável, etc. Muitos esperam que mudança aconteça de fora para dentro, só 

que isso não acontece. À medida que cria-se os hábitos seria interessante ter 

sempre um olhar observador de si mesmo, criando consciência deles, e a 

pessoa tem que perceber que ela é mais forte do que o hábito achar que o 

habito tem o poder é um engano uma barreira mental. 

“Se queres mudar ao mundo, muda-te a ti 

mesmo” (GANDHI) 
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  Para acontecer a mudança também é necessário disciplina. A preguiça 

na maioria das vezes vence, o deixar para depois é soberano, e olhar para o 

problema com uma esperança irracional de que ele se resolva sozinho  ou que 

alguém apareça e resolva no lugar, não se pode permitir. Se pensar como é a 

vida de um atleta, uma bailarina, um músico, um empresário bem sucedido ou 

pessoas que são exemplos de vitória, a sua base é a disciplina para conseguir 

a superação e o sucesso. Decidir o que deve ser feito e fazer. Se não tem este 

costume de dar os comandos em sua própria vida e não obedecer às regras 

comandadas, outros irão se meter e mandar. 

 A Programação Neurolinguística Sistêmica - PNL é um processo de 

autoconhecimento, porque através desta forma de percepção da mente 

estruturada em hábitos, é que possibilita a compreensão de que é preciso se 

conhecer melhor, para saber quais são os hábitos que se repetem, e que 

formam a pessoa que eu sou e como ela se apresenta, e como posso estar 

livre desses hábitos.  Mas isso não quer dizer, que estar livre desses hábitos, 

significa que não vá ter determinados comportamentos, ações, reações, repetir 

hábitos. Quer dizer que pode repetir, só que numa condição de liberdade, onde 

não está preso a aquela estrutura de hábitos, e pode escolher realizar aquela 

ação ou não. 

6. Visão Sistêmica 

 Segundo HALLBOM (2013) “modelos sistêmicos são diferentes dos 

modelos lineares, visto que eles lidam com o feedback dos  sistemas totais, 

nos quais se espera que os eventos em qualquer posição no sistema podem, 

mais tarde  ter efeito em todas as posições do sistema. Nada pode ser isolado 

do contexto. O comportamento humano, as condições de saúde e as 

experiências em geral são resultado de tal sistema. Portanto, qualquer modelo 

satisfatório da experiência humana - comportamental, fisiológica ou 

epistemológica – deve ser sistêmico”. (ROBERT DILTS, 1983) 

 Pensar de forma que todos estão integrados no todo. Os corpos, os 

relacionamentos pessoais e interpessoais, os antepassados, a sociedade, 
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formam um sistema e subsistemas onde todos são influenciados e todo mundo 

depende de alguém. O pensamento linear de “causa e efeito” se torna pequeno 

demais para conseguir mudar um hábito, conseguir realizar uma meta ou na 

cura de uma doença. Ao pensar nos fatores sistêmicos, abre-se um leque em 

torno do paciente/cliente, através do meio onde trabalha, a família, 

relacionamentos, o lado espiritual e a visão que tem sobre sim mesmo. Para 

começar este caminho da cura ou de mudança de hábito é necessário o 

paciente estabelecer o foco no resultado que deseja, para facilitar o processo 

de mudança. O corpo tem sabedoria, e corpo e a mente formam um sistema 

integrado, os pensamentos afetam o corpo, e o que se faz com o corpo afeta 

os pensamentos.  Aprender a pensar de forma realista e direcionada para o 

objetivo desejado é o primeiro passo em direção à mudança. A soma dos 

pensamentos e das emoções direciona a forma de ser e de agir. É importante 

lembrar um dos princípios da Programação Neurolinguística Sistêmica - PNL, 

que afirma que todo comportamento tem uma intenção positiva, então por mais 

estranho ou nocivo comportamento que tenha, existe um propósito por trás 

positivo. Cada um é responsável pela maneira de ser e de agir e pode escolher 

reprogramar a sua mente, fazendo-a passar de um estado negativo para um 

positivo, escolher melhor as palavras que usa, as imagens que cria e utilizar 

frases motivadoras que sejam congruentes com o processo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 É muito comum ouvir as pessoas afirmando: “eu sou assim e pronto!”,  

“Eu sou desse jeito desde criança!”, “Eu sou deste signo, por isso eu faço isto!” 

Fazendo uma análise destes discursos com base na Programação 

Neurolinguística Sistêmica - PNL, pode-se perceber manifestações de 

crendices, completamente desconectadas da realidade.  

 Vive-se em transformação desde que se nasce até o último dia de vida. 

Se observar bem os comportamentos, logo percebe-se diferentes 

comportamentos, nas mais diferentes situações, portanto, há mudança 

constantemente. Para se ter um exemplo, por acaso trata seus pais, seus 
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colegas de trabalho, seus amigos ou com estranhos, da mesma forma? Porém, 

todos tem pontos frágeis, dificuldades ou desempenhos que podem ser 

melhorados.  O importante é identificar estes aspectos que precisam ser 

melhorados e atuar sobre eles. Saber estabelecer o que mudar, e como mudar 

faz muita diferença na qualidade de nossas vidas. 

 Durante o curso Practitioner – Programação Neurolinguística Sistêmica – 

PNL, a autora percebeu dificuldade de mudar hábitos. Alguns tem a noção de 

alguns hábitos que precisam mudar e querem mudar. Mas diante da própria 

dificuldade de “como” fazer e se manter firme na meta, a frustração e quebra 

das regras foi inevitável. Mas a retomada da meta com novas estratégias foram 

de pura superação. Por isso, antes de me aprofundar em outros temas, a 

autora começou pela mudança de hábitos/ reações da mente, e pode constatar 

que é uma dificuldade geral. Mudar algo todo mundo quer, mas uma grande 

maioria não sabe como fazer, ou acha que sabe muitas vezes, mas acaba 

fracassando no caminho, e o que é pior, é quando ainda cria-se um novo 

hábito, só que destrutivo. E a medida que comentava sobre a experiência com 

familiares, amigos, colegas de trabalho, foi percebido uma dificuldade que é 

praticamente unânime. E a conclusão que chegou foi de que para conseguir 

mudar é necessário este breve conhecimento de como funciona o nosso 

cérebro. 

Pesquisas apontam que 93% das pessoas fazem planos de mudança para um 

novo ano. E aqueles que sabem estabelecer e monitorar metas, são mais 

otimistas e alcançam melhores resultados. E 62% daqueles que percebem que 

realizam um bom trabalho de transformação, são devido ao estabelecimento de 

metas. Foi percebido durante o processo que se deve ter um cuidado com os 

velhos hábitos negativos, porque às vezes, parecem ter um comportamento 

traiçoeiro. Quando eles não aparecem por algum tempo, acha-se que eles 

foram superados, e logo canta-se vitória depois de algum tempo,  e muitas 

vezes sequer há lembranças da existência deles. Mas, eis que surge uma 

condição propícia para ele aparecer, e como se tivesse ressurgindo das trevas, 

ele ainda aparece com mais forças, como em um filme de terror. Isso às vezes 

acontece, e é preciso estar preparado para olhar para estas sombras, para não 

se sentir mais derrotado do que antes, e cuidar para este acontecimento não se 
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tornar o ponto inicial de uma vivência depressiva, como se fosse uma 

confirmação que faltava de incapacidade. Surge a culpa, a frustração, a revolta 

contra si mesmo, e eles começam a ser alimentados novamente. 

  Dentro da Programação Neurolinguística Sistêmica- PNL ressalta a 

importância de frisar novamente que não existe fracasso, apenas a estratégia 

utilizada não foi de acordo. O meta continua, o que tem que mudar são as 

estratégias para conseguir realizar seu objetivo. Então, se o resultado não foi 

satisfatório, basta fazer perguntas certas ressignificando, ou seja, dar um novo 

significado para o acontecido, e perceber o aprendizado que ele te trouxe. 

Como se fortalecer para que esta nova ressignifcação se torne um definitivo 

aprendizado? A resposta está no aqui e agora. Neste exato momento tem a 

condição de ter as rédias da vida em mãos, e pode-se escolher ser livre para 

dar a direção que quiser na vida, liberdade que pode tocar tanto no futuro com 

uma ação construtiva, quanto no passado com o perdão e gratidão, só que com 

mais sabedoria, compreensão para transformar aquela insatisfação. O futuro 

será o resultado destes gestos. Cada ser é responsável pela própria motivação 

e é capaz de ressignificar experiências negativas do passado que possam 

travar o desenvolvimento. As pessoas fazem isto com enorme frequência, 

como forma de auto-defesa, mas sem perceber  que deixam escapar  uma 

enorme oportunidade de desenvolvimento. Os fenômenos tem causas diversas 

e interdependentes, ou seja, apontar um único causador, além de tudo é uma 

inverdade e uma visão estreita. 

     “O futuro é construído por nossas ações do  

      presente” (MESTRE ZEN THICH NHAT HANH) 
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