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RESUMO 

 

Desde a Antiguidade é de conhecimento da humanidade, segundo alguns 
mestres e filósofos, como Buda e Sigmund Freud, que a vida é moldada 
através do pensamento. Com base nisso, este trabalho visa, de forma prática e 
objetiva, listar as maneiras pelas quais a Programação Neurolinguística (PNL) 
pode ajudar a reestruturar a vida no cotidiano, através de novas maneiras de 
pensar e agir, proporcionando saúde, melhorando os relacionamentos na vida 
pessoal, no trabalho e promovendo melhor qualidade de vida em geral. As 
pessoas vivem de acordo com suas crenças, e se estas são limitantes, limitam 
suas vidas, mas se suas crenças são fortalecedoras, enriquecem suas mentes 
e suas vidas passam a ter infinitas possibilidades.  
 
 

PALAVRAS-CHAVES:  Crenças. Programação Neurolinguística. Qualidade de 

Vida.  

 

ABSTRACT  

 
Since ancient times it is known to mankind according to some master and 
philosophers, that life is shaped by thought. This work aims in a practical and 
objective way, to list the ways in which NLP can help to restructure daily life, 
through new ways of thinking and acting, providing health, improving 
relationships in personal life, work, promoting better quality of life in general. 
People live by their beliefs, if they limit their lives, but if their beliefs are 
empowering they enrich their minds and their lives have endless possibilities. 
 
 
 
KEYWORDS: Beliefs. Neurolinguistic Programming. Quality of Life. 

                                                 
1 Bacharel em Direito pela Puccamp – Campinas – SP, 1992 - manastacio@tjsp.jus.br  

 

 

mailto:manastacio@tjsp.jus.br


2 

 

 
 

INTRODUÇÃO 

 

No presente trabalho, serão abordados os conceitos básicos de 

Programação Neurolinguística (PNL) e como usá-los no dia a dia de forma 

prática e objetiva, através de novas maneiras de pensar e agir, proporcionando 

mudanças em várias áreas da vida, como saúde, relacionamento pessoal e 

profissional,  promovendo a transformação de crenças limitantes para que o 

indivíduo gerencie a sua própria vida, melhorando seu relacionamento intra e 

interpessoal, sua comunicação, dentre outros aspectos que geram mais 

satisfação e bem-estar. A escolha pelo tema – Mudança de vida pela prática da 

Programação Neurolinguística – para o trabalho conclusivo do curso, ocorreu 

em razão do contato com várias técnicas e abordagens de desenvolvimento 

pessoal durante as aulas e a verificação dos resultados satisfatórios e rápidos 

através da utilização das técnicas de Programação Neurolinguística.  

O primeiro contato com a técnica foi durante o curso de Programação 

Neurolinguística Educação Sistêmica para Qualidade de Vida – nível 

Practitioner, que se iniciou em janeiro de 2017, ministrado pela orientadora do 

presente trabalho, professora Vânia Lúcia Slaviero, com abordagem teórica e 

vivencial, o que proporcionou mais conhecimento e entusiasmo pelo tema.  

O objetivo deste trabalho consiste em esclarecer sobre a possibilidade 

de desenvolvimento humano, utilizando-se dos conceitos e das técnicas da 

Programação Neurolinguística em relação à vida em seus principais aspectos. 

A importância desta pesquisa está ligada ao fato de que é cada vez maior o 

número de pessoas que procuram incessantemente o crescimento interior, o 

autoconhecimento, para desenvolvimento e realização pessoal, uma vez que o 

desenvolvimento humano se tornou um fator importante não só para o 

indivíduo, mas também para toda a comunidade, fazendo com que muitas 

organizações invistam nesta área por saberem que as mudanças internas 

refletem externamente em todos os aspectos da vida.  
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DESENVOLVIMENTO 
 
 
1. O que é a Programação Neurolinguística – PNL 
 

Programação Neurolinguística é uma expressão que compreende três 

concepções simples: 

 A parte NEURO reconhece a ideia fundamental de que todos os 

comportamentos nascem dos processos neurológicos de visão, 

audição, olfato, paladar e tato. O ser humano percebe o mundo 

através dos cinco sentidos. A informação é compreendida para depois 

levar à ação. A neurologia inclui não apenas os processos mentais 

invisíveis, como também as reações fisiológicas, as ideias e os 

acontecimentos. Corpo e mente formam uma unidade inseparável, um 

ser humano. 

 A parte LINGUÍSTICA do título indica que o ser humano usa a 

linguagem para ordenar pensamentos e comportamentos e se 

comunicar como os outros. 

 A PROGRAMAÇÃO refere-se à maneira como as ideias e ações são 

organizadas, a fim de produzir resultados. A Programação 

Neurolinguística trata da estrutura da experiência humana subjetiva, 

de como é organizado o que é visto através de sentidos. Também 

examina a forma como isso é descrito através da linguagem e como 

agir com a intenção de ser capaz de produzir resultados. 

A Programação Neurolinguística estuda o funcionamento do cérebro e 

da mente, a criação de pensamentos, sentimentos, estados emocionais e 

comportamentais, explicando como é possível direcionar e otimizar esse 

processo. Em outras palavras, ela investiga o funcionamento do ser humano: 

como ele escolhe funcionar e como o pensamento é processado – o uso dos 

sentidos internamente para pensar, o pensamento ao ver imagens internas, 

ouvindo sons ou falando internamente e tendo sensações. Além disso, a 

Programação Neurolinguística analisa a influência da linguagem que, embora 

seja produto do sistema nervoso, ativa, direciona e estimula o cérebro e é 

também a maneira mais eficaz de ativar o sistema nervoso dos outros, 
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facilitando a comunicação. Segundo BARNASQUE ([s.d.]), a Programação 

Neurolinguística é o estudo da estrutura da experiência subjetiva do ser 

humano e o que pode ser feito com ela. Busca-se aprender como representar a 

realidade na mente e como é possível perceber, descobrir e alterar essa 

representação para atingir os resultados desejados.   

 

1.1. Como e quando surgiu a Programação Neurolinguística 

 

Segundo Andreas e Faulkner (1998), no princípio dos anos 70, Richard 

Bandler estudava matemática e psicologia na universidade de Santa Cruz na 

Califórnia. Nos finais de semana trabalhava gravando workshops e ficou muito 

impressionado com a habilidade de comunicação e com os resultados de dois 

terapeutas com quem teve contato, Fritz Perls (criador da Gestalt-terapia) e 

Virgínia Satir (terapeuta de família). Ele ficou interessado em aprender o que 

eles faziam e pediu a ajuda de seu professor de linguística, John Grinder. 

Estudando os vídeos, eles começaram a decodificar os padrões de linguagem 

e de comportamento daqueles dois excelentes terapeutas e escreveram o livro 

A Estrutura da magia, mostrando que algo que parecia magia tinha uma 

estrutura.  Assim foi criado o primeiro modelo da Programação 

Neurolinguística, o metamodelo de linguagem. 

Em seguida, eles passaram algum tempo estudando com Milton 

Erickson, médico e psicólogo e um dos maiores hipnoterapeutas da história, e 

escreveram outro livro, Os padrões de linguagem hipnótica de Milton Erickson, 

cujo prefácio foi escrito por Erickson, que comentou que ao trabalhar com 

hipnose não tinha consciência clara de como fazia e dos padrões de linguagem 

que usava e que estes foram descritos de maneira clara e totalmente 

compreensível por Richard Bandler e John Grinder. 

Com as esposas e os amigos, eles formaram um grupo de estudo para 

aplicar os modelos aprendidos e logo, mesmo sem serem terapeutas, 

começaram a obter os mesmos resultados daqueles que modelaram. Quando 

resolveram dar um nome para o que estavam fazendo, escolheram 

Programação Neurolinguística. Ela surgiu do estudo dos processos mentais de 

pessoas que sabiam fazer algo excepcionalmente bem ou que haviam vencido 
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completamente algum tipo de dificuldade. Costuma-se achar que as 

habilidades excepcionais são dons, traços da personalidade ou talentos de 

nascença.  

A Programação Neurolinguística demonstra que, se pensar nas 

habilidades como capacidades aprendidas, é possível compreendê-las com 

mais facilidade e ensiná-las a outras pessoas de uma maneira fácil e prática.  

  Então a Programação Neurolinguística começou como um processo de 

modelagem. Se alguém faz muito bem uma coisa, a partir da Programação 

Neuroliguística, pode-se estudar o processo, bem como a estratégia, fazer 

igual e com isso obter os mesmos resultados. A Programação Neurolinguística 

logo se expandiu para além da comunicação e da terapia e começou a ser 

utilizada no campo de aprendizagem, saúde, criatividade, liderança, 

gerenciamento, vendas, consultoria e treinamento de empresas para produzir 

excelência em seus funcionários. Dos Estados Unidos ela se expandiu 

praticamente para o mundo todo.                       

Hoje, o principal líder em termos de uso e criação de novos modelos na 

Programação Neurolinguística é Robert Dilts, que começou a fazer parte 

daquele grupo inicial quando tinha 20 anos e estudava Relações Internacionais 

na Universidade de Santa Cruz. A aplicação da Programação Neurolinguística 

na saúde, na empresa e na espiritualidade foi desenvolvida por ele.  
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2. Os pilares da Programação Neurolinguística 
 

A Programação Neurolinguística pode contribuir muito com o 

crescimento pessoal e profissional de cada indivíduo e também de profissionais 

de diversas áreas de atuação. Ela é uma ferramenta poderosa que auxilia a 

organizar os pensamentos, transformando-os em ações positivas e 

conquistando os objetivos. 

1- Você (estado emocional ou nível de habilidade):  o sucesso depende 

de quão habilidoso se é, sendo o único responsável por isso. 

2- Pressuposições (os princípios da Programação Neurolinguística): 

são as crenças e ideias consideradas certas, em que todas as ações serão 

executadas. O que se pressupõe como verdadeiro é real para si mesmo. 

 3- Rapport (harmonia, a qualidade do relacionamento): a qualidade 

que resulta em confiança e responsabilidade. O Rapport é a confiança que se 

adquire respeitando e compreendendo a maneira como a pessoa vê o mundo. 

Ele pode ser construído instantaneamente ou pode levar algum tempo para ser 

adquirido. Rapport é um investimento, e confiança é um risco. 

4- Resultado (saber o que quer):  resultado é aquilo que se quer e 

tarefa é o que terá que ser feito para consegui-lo. Resultado é o que se deseja 

e a melhor forma de solucionar um problema é definir um resultado. Para a 

Programação Neurolinguística, resultado é diferente de metas, objetivos e 

alvos, pois eles são reais e pressupostos, com data, hora e momento certo 

para apresentação. 

Os três elementos básicos do resultado são: 

 Conhecer a situação atual (onde está agora). 

 Saber a situação desejada (onde quer estar). 

 Planejar a estratégia (como chegar de um ponto até outro e fazer uma 

ponte para o futuro, utilizando os recursos que dispõe e criando 

novos). 

5- Feedback (como saber se está conseguindo o que quer?): uma vez 

sabendo o que se deseja, sempre preste atenção no que está conseguindo 

para que determine os próximos passos: 
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  O feedback é preciso e exato? Qual é o foco hoje? A atenção está 

sendo bem direcionada? Prestar atenção nos próprios sentidos (eles são 

a única maneira para que obtenha um Feedback direto)? Feedback na 

Programação Neurolinguística significa mais do que retorno, é também 

estabelecer padrões de críticas e elogios, saber avaliar os próprios 

resultados e manter um diálogo aberto e assertivo consigo mesmo e 

com os outros dentro de um meio. 

6- Flexibilidade (se o que estiver fazendo não estiver funcionando, faça 

algo diferente): crie opções de estado emocional, estado de comunicação, 

perspectivas. 

A Programação Neurolinguística encoraja a escolha de um 

comportamento de Rapport (harmonia, confiança, responsabilidade) e 

consciência.  Um dos principais pilares da Programação Neurolinguística é o 

que apresenta as pressuposições, pois elas têm extrema importância e definem 

um meio de trabalho único durante o desenvolvimento de todos os níveis da 

Programação Neurolinguística. As pressuposições, se bem aplicadas, 

modificam completamente a visão, a percepção e a forma de se comunicar do 

indivíduo. 
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3. Pressupostos da Programação Neurolinguística  
 

 O mapa não é o território.  Os mapas mentais do mundo não são o 

mundo. O ser humano reage aos mapas ao invés de 

reagir diretamente ao mundo.  

 As experiências possuem uma estrutura. Os pensamentos e 

recordações têm um padrão. Quando esse padrão ou estrutura são 

mudados, a experiência muda. 

 Se uma pessoa pode fazer algo, todos podem aprender a fazê-lo 

também.  

É possível aprender como é o mapa mental de um grande  realizador 

e apropriar-se dele. Muita gente pensa que certas coisas são 

impossíveis sem nunca ter se disposto a fazê-las.  

 Corpo e mente são partes do mesmo sistema. Os pensamentos 

afetam instantaneamente: tensão muscular, respiração e sensações. 

Estes, por sua vez, afetam os pensamentos. Se um é mudado, o outro 

também é. 

 As pessoas já possuem todos os recursos de que necessitam.  

Imagens mentais, vozes interiores, sensações e sentimentos são os 

blocos básicos de construção de todos os recursos mentais e físicos. 

É possível usá-los para construir qualquer pensamento, sentimento ou 

habilidade que desejarmos.  

 É impossível NÃO se comunicar. O ser humano está sempre se 

comunicando, pelo menos não verbalmente, e as palavras são quase 

sempre a parte menos importante. Um suspiro, sorriso ou olhar são 

formas de comunicação. Até os pensamentos são formas de nos 

comunicarmos conosco e eles se revelam aos outros pelos olhos, 

movimentos corporais e pelas atitudes físicas.   

 O significado da comunicação é a reação que obtém.  Os outros 

recebem o que é dito e feito através dos mapas mentais do mundo. 

Quando alguém ouve algo diferente do que o falante teve a intenção 

de dizer, esta é a chance de observar que comunicação é o que se 
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recebe.  Observar como a comunicação é recebida permite ajustá-la, 

para que da próxima vez ela possa ser mais clara.  

 Todo comportamento tem uma intenção positiva.  Todos os 

comportamentos nocivos, prejudiciais ou mesmo impensados tiveram 

um propósito positivo originalmente: Gritar para ser reconhecido. 

Agredir para se defender.  Esconder-se para se sentir mais seguro. 

Ao invés de tolerar ou condenar essas ações, pode-se separá-las da 

intenção positiva daquela pessoa para que seja possível acrescentar 

novas opções mais atualizadas e positivas, a fim de satisfazer a 

mesma intenção. 

As pessoas sempre fazem a melhor escolha disponível para 

elas. Cada um tem a sua própria e única história. Através 

dela, aprende-se o que querer e como querer, o que valorizar e como 

valorizar, o que aprender e como aprender. Esta é a experiência. A 

partir dela, é possível fazer todas as opções, isto é, até que outras 

novas e melhores sejam acrescentadas.  

 Se o que está fazendo não está funcionando, o ideal é fazer outra 

coisa.  Faça qualquer coisa. Se sempre faz o que sempre foi feito, 

sempre conseguirá o que sempre conseguiu. Se quer algo novo, é 

preciso fazer algo novo, especialmente quando existem tantas 

alternativas.  
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4. Principais elementos que compõem a Programação Neurolinguística 
 

A primeira parte é a organização da Programação Neurolinguística: a 

modelagem, etapa que envolve não só como reunir todas as habilidades da 

Programação Neurolinguística para trazê-la à luz e codificar o talento 

excepcional, mas também mostra como acessar os recursos ocultos dentro de 

si para começar a realizar o verdadeiro potencial. 

Esses elementos podem ser usados de formas diferentes. Como 

técnicas independentes, eles permitirão melhorar a qualidade dos 

relacionamentos e obter um maior controle e mais opções na vida e nos 

resultados que alcança. Alem disso, embora muitos desses elementos tenham 

sido descobertos por meio do processo de codificação da excelência, hoje eles 

também são empregados para melhorar a qualidade do processo de 

codificação em si. Por exemplo, a consciência e compreensão das distinções 

mais sutis na linguagem e no comportamento propiciarão descobrir a diferença 

feita nos modelos de excelência que se decidir escolher para estudar. 

É possível se deparar com pessoas com diferentes pontos de vista e 

opiniões quanto aos elementos da Programação Neurolinguística. O importante 

é que cada um tome a Programação Neurolinguística pelo que ela é, um 

processo de descoberta. Os elementos aqui incluídos constituem uma 

introdução à Programação Neurolinguística. Não só existem outros e 

conhecidos e ensinados, como sem dúvida os que estão sendo descobertos. 

Essas habilidades essenciais são uma forma de desenvolver consciência e 

sensibilidade, tanto para si mesmo quanto para com as outras pessoas. 

A descoberta das formas peculiares através das quais o ser humano 

pensa abriu as portas para muitos dos modelos para mudança. A Programação 

Neurolinguística ensina como pensar de forma positiva, manter a calma ou o 

controle. Ela não prescreve técnicas fixas que funcionam apenas para algumas 

pessoas, mas sim permite que explore o que é pensar positivamente, manter o 

controle ou a calma, por exemplo. Utilizando formas específicas de acessar e 

usar esses tipos de recursos, por menor que seja a frequência e por mais breve 

o tempo em que possa tê-los usado no passado. Depois de entender os 
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elementos do “programa pessoal”, a fim de utilizá-los quando quiser, eis um 

passo para o domínio pessoal. 
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5. Modelagem 
 

 
O processo de codificação do talento é conhecido como modelagem, 

quando uma pessoa se coloca no lugar de outra e reproduz o que esse alguém 

faz, como o faz, e os resultados obtidos, está sendo realizado o processo de 

modelagem, que envolve a reprodução da mesma sequência de padrões de 

pensamento, linguagem e comportamento que seu sujeito. Para fazer isso, é 

necessário assumir (embora temporariamente) a identidade e as crenças. De 

fato, usando uma metáfora da área da informática, há uma inferência do código 

de programa necessário para demonstrar o talento e executando o programa 

como quiser. O propósito de modelar o talento nos negócios é reproduzir a 

excelência. Se objetiva reproduzir o sucesso de um vendedor, gerente ou 

apresentador de destaque, a modelagem permitirá fazer isso. Essas pessoas 

executam programas mentais e físicos sobre os quais não têm consciência e 

que, quase com certeza, não estão em nenhum livro-padrão sobre técnicas de 

vendas, modelos gerenciais ou habilidades de apresentação. Os programas 

executados por elas podem ser específicos ao setor, ao cliente ou até 

mesmo ao local e ocasião. É possível descobrir que partes do 

programa agregam pouco ou nenhum valor, e que outros podem ser 

desenvolvidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 
 

 

6. O que são e como funcionam os padrões de pensamento 
 

O cérebro é um recurso desconhecido, cuja maior parte não é utilizada. 

As conexões estabelecidas e a forma como representa lembranças, ideias e 

informações são peculiares. 

 Quando entender a natureza dessas representações, será possível 

começar a controlar a mente e, consequentemente, a experiência.  O ser 

humano é o que pensa e absorve as informações através dos sentidos: visão, 

audição, tato, paladar e olfato, e representa essas informações na mente como 

uma combinação dos sistemas sensórios.  

Os padrões de pensamentos fazem parte da forma de “codificar” a 

experiência. A Programação Neurolinguística permite influenciar o 

 mundo. Aprendendo a administrar os pensamentos, consequentemente 

aprende-se a criar a vida e a carreira que deseja para si mesmo. A vida é 

literalmente o que se faz dela. 
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7. Rapport 
 

 
Rapport ou empatia acontece quando o comportamento, o pensamento 

e o nível de energia da outra pessoa são equiparados. A pessoa é encontrada 

no modelo de mundo dela. O rapport acontece naturalmente quando as 

pessoas tomam consciência um do outro e começam a se comunicar. É como 

uma dança na qual uma pessoa conduz e a outra segue. Pessoas em rapport 

têm uma maneira cooperativa e harmoniosa de estarem juntas, um senso de 

reconhecimento mútuo e sabem que está bem ser quem elas são. 

O rapport funciona melhor quando está fora da consciência e acontece 

espontaneamente. No entanto, é algo que se pode aprender e é possível 

aumentar o rapport com os outros. O rapport é um prerrequisito para uma 

comunicação eficaz. Então, antes de fazer qualquer coisa com 

uma pessoa ou um grupo, é preciso estabelecer rapport com eles. É 

necessário ter flexibilidade suficiente para ser capaz de entrar, de alguma 

maneira, na realidade do outro. Quando é feito isso, ele se sente reconhecido e 

estará disposto a se engajar. Com rapport, as pessoas tendem a ficar mais 

abertas e ter menos objeções e têm mais probabilidade de aceitar o que 

ouvem. O rapport funciona ao equiparar a outra pessoa em todos os níveis. Ao 

estabelecer rapport com as outras pessoas ao redor, cria-se semelhanças com 

elas. 
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7.1. Como devemos proceder para conseguir criar rapport  

 

É possível criar rapport com uma pessoa equiparando-a à sua maneira 

de comunicar. O ideal é usar as palavras que ela usa, seu jargão, seus termos 

preferidos, mesmo que pareça que ela está usando uma palavra errada. É o 

que significa para ela que interessa. 

a) Use a mesma tonalidade, velocidade e volume de voz. Fale as 

palavras da maneira como ela fala.  

b) Adote a mesma fisiologia. Use a mesma postura e gestos. 

Fazer backtracking também ajuda estabelecer a rapport. Backtracking é a 

repetição dos pontos-chave, usando as palavras da pessoa com quem está 

interagindo, acompanhando-a com o mesmo tom de voz e linguagem 

corporal. É importante repetir as palavras-chave que assinalam os valores 

da outra pessoa. 

O tom de voz ou os gestos vão enfatizar a mensagem. Além de criar e 

demonstrar rapport, mostrando que se ouve com atenção, o backtracking ajuda 

a reduzir mal-entendidos e permite clarificar os valores da pessoa. 

As pessoas criam rapport ou vínculo com outros ao encontrar 

experiências compartilhadas. Quando encontra alguém pela primeira vez, 

geralmente são feitas perguntas para descobrir algo em comum: talvez ambos 

tenham frequentado a mesma escola, torçam pelo mesmo time, visitaram o 

mesmo lugar, gostam da mesma comida, música ou outra coisa. Logo que 

encontram algo em comum, o relacionamento começa a se formar. Então é 

provável começar a adotar a mesma postura. Isso acontece fora da 

consciência. Isso é feito o tempo todo, mas pode não ter tomado consciência 

desse fato até agora. É possível notar, em um restaurante, por exemplo, que 

sempre que as pessoas estão envolvidas em uma conversa ou em uma 

atividade compartilhada, elas tendem a equiparar ou espelhar uma a outra.  

Quando uma pessoa muda a sua fisiologia, a outra logo a acompanha.  

Quando se está em rapport com alguém, ele estará prestando atenção, aberto 

a ouvir o que alguém tem a dizer e isso facilita acordos. Então, o rapport pode 

facilitar a maneira de conseguir os resultados que se quer. 
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8. Mapas de mundo 
 

Um dos pontos básicos de que a Programação Neurolinguística trata 

diz respeito ao que é chamado diferença entre mundo real e o mundo 

percebido. A mente cria modelos da realidade, usando referências dos cinco 

sentidos. Esses modelos são filtrados pela focalização da atenção, de modo 

que o mesmo estímulo percebido se transforme em comportamentos 

totalmente diferentes, para várias pessoas.  

Um indígena, por exemplo, percebe o sol, o vento e a mata de forma 

completamente diferente de uma pessoa urbana. Sua experiência na mata é 

mais rica, com muito mais referências. De certa maneira, ele “vive em outro 

mundo subjetivo”.  

Isso é a mente para a Programação Neurolinguística, uma construção 

de experiências perceptivas, em um processamento em várias camadas. Ela 

juntou vários conceitos e constatações e a partir deles criou alguns 

pressupostos, uma série de parâmetros para tentar explicar a complexidade da 

mente humana e assim tentar entender como aperfeiçoar o comportamento 

humano a partir da comunicação interna e externa, que dizem respeito a como 

o ser humano se comunica “consigo mesmo” e com o mundo exterior a ele. Ele 

tem o seu próprio mapa de mundo de acordo com a maneira que vive. 
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9. Padrões de pensamento 
 

Os padrões de pensamento e a capacidade de gerenciá-los constituem 

uma grande parte do que faz diferença na Programação Neurolinguística. 

Aprender a exercitar todos os diferentes componentes pode demorar um 

pouco. No entanto, cada desenvolvimento em sua habilidade de fazê-lo levará 

a dominar melhor a própria experiência. Essa habilidade, associada a outras 

habilidades e técnicas da Programação Neurolinguística, permitirá reproduzir 

não só a experiência dos outros como também a própria experiência. A maior 

consciência de como faz leva automaticamente a maiores opções.  

O cérebro é um recurso desconhecido, cuja maior parte não é utilizada. 

As conexões estabelecidas e a forma como representa lembranças, ideias e 

informações são peculiares. Quando se entende a natureza dessas 

representações, passa a controlar a mente e, consequentemente, a 

experiência.   

O ser humano absorve as informações através dos sentidos: visão, 

audição, tato, paladar e olfato. Essas informações são representadas na mente 

como uma combinação desses sistemas sensórios. Os padrões de 

pensamento fazem parte da forma de “codificar” a experiência.  

A Programação Neurolinguística permite que o ser humano influencie o 

mundo. Aprendendo a administrar os pensamentos, aprende-se a criar a vida e 

a carreira que se quer para si mesmo.  
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.1. As diferentes formas de pensar   

 

O ser humano se comunica com o mundo através de sentidos: visão, 

audição e sensações, o que pode ser descrito como visual, auditivo e 

cinestésico.  

VISUAL: pensar em imagens mentais, o que representa ideias, 

lembranças e fantasias visualmente. 

AUDITIVO: pensar em sons que podem ser vozes ou ruídos. 

CINESTÉSICO: representar pensamentos sob a forma de sentimentos, 

que podem ser uma emoção interna ou o pensamento de um toque físico. 

Pode-se incluir paladar e olfato nesta categoria. 

MOVIMENTO DOS OLHOS: a forma como os olhos são movimentados 

é uma pista sobre a forma de pensar. Normalmente, os movimentos dos olhos 

são organizados da assim: 

 VISUAL: é sempre para cima (ou para frente). 

 AUDITIVO: é sempre para os lados (em direção aos ouvidos). 

 CINESTÉSICOS: diálogos internos são sempre para baixo. 

Esses são os movimentos usuais do olho para pessoas destras, mas 

existem exceções. Nos canhotos, essas posições podem se inverter. É normal 

ter variações apenas na inversão dos lados.  

As figuras abaixo auxiliam a compreender melhor este assunto. 

   

Fonte: <http://pnlbiblica.blogspot.com.br/2011/08/exercicio-01-pistas-de-acesso.html>. 

Acesso em: 30 nov. 2017. 
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Fonte: <https://golfinho.com.br/artigo/pesquisa-2015-sobre-pistas-visuais-de-

acesso.htm>. Acesso em: 30 nov. 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://golfinho.com.br/artigo/pesquisa-2015-sobre-pistas-visuais-de-acesso.htm
https://golfinho.com.br/artigo/pesquisa-2015-sobre-pistas-visuais-de-acesso.htm
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho não pretende esgotar o assunto sobre as inúmeras 

ferramentas usadas pela Programação Neurolinguística, mas apenas listar 

algumas que melhoram a qualidade de vida a partir da compreensão de como 

o indivíduo interage no mundo. O ser humano é único e cada um tem o seu 

“manual de instrução”. A Programação Neurolinguística é a ferramenta para 

acessar esse manual, através do conhecimento da mente; ela ensina como o 

ser humano se porta diante do mundo em que vive, através de pensamentos, 

que se transformam em crenças construtivas ou destrutivas. Quanto mais as 

ferramentas da Programação Neurolinguística forem usadas, mais harmônica a 

convivência em sociedade se transforma, resultando em autoconhecimento, 

compreensão e respeito ao próximo, transformando o mundo em um lugar 

melhor para viver. 
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