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RESUMO 

O conteúdo abaixo tem como objetivo apresentar a aplicação das técnicas e ferramentas que a PNL 
Programação neurolinguistica oferece, na condução de trabalhos de emagrecimento juntamente com 
trabalhos de reeducação alimentar e mudança de hábitos de vida e dessa forma estabelecer 
resultados durante um programa de emagrecimento de 12 semanas e pós programa no dia a dia. 

 

PALAVRAS CHAVES: Programação Neurolinguística, Emagrecimento, Regime; 

 

ABSTRACT  

El contenido a continuación tiene por objeto presentar la aplicación de herramientas y técnicas que la 

PNL Programación Neurolingüística ofrece clase magistral en la pérdida de peso de trabajo junto con 

la educación nutricional y el cambio de estilo de vida y así establecer los resultados de un programa 

de pérdida de peso de 12 semanas y publicar el programa en una base diaria. 

 

PALABRAS CLAVE: PNL, adelgazamiento Régimen; 
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INTRODUÇÃO 

 

“Se o pensamento corrompe a linguagem a linguagem corrompe o 

pensamento” 

George Orwell 

Mente e corpo influenciam-se inevitavelmente e invariavelmente o tempo 

todo, esse é um dos pressupostos da PNL –Programação Neurolinguística, que 

pode trazer á reflexão quanto em na vida o aspecto físico ou corpo é influenciado 

pela qualidade de nossos pensamentos e palavras, e também, quanto nossa 

fisiologia e postura corporal influenciam os pensamentos, sentimentos e palavras. 

O Programa Emagrecimento com Saúde ®, experimento iniciado em 

agosto de 2012 e base que fundamenta esse artigo cientifico, utiliza-se da 

reeducação alimentar através da mudança de hábitos alimentares, comportamentos 

e atitudes. Organizado em 12 encontros cada um de duas horas uma vez por 

semana onde o grupo recebe orientações nutricionais e participar de vivencias e 

praticas para internalização dos conhecimentos onde são usadas ferramentas da 

PNL – Programação Neurolinguistica. 

O objetivo principal é apresentar neste artigo os resultados do programa, 

bem como apresentar um reflexão positiva em relação aos trabalhos que se utilizam 

de uma estrutura teórica e pratica nos processos de emagrecimento. 

  

DESENVOLVIMENTO 

 

HÁBITOS ALIMENTARES E GANHO DE PESO. 

 

A evolução e a velocidade do mundo mudou, nos últimos anos devido a 

diversos fatores como economia, avanço da tecnológica e aumento da população 

entre outros fatores, tais mudanças projetarem em a mesa das pessoas cada vez 

mais oportunidades de novos alimentos industrializados com diversas possibilidades 

de sabores, texturas, armazenagem mais longa e preços mias acessíveis. Também 

podemos destacar que o comportamento domestico e diário sofreu mudanças, como 
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o fato das pessoas locomover-se mais de carro ou de ônibus do que a pé, utilizarem 

maquina de lavar roupa do que realizar essa tarefa no tanque como antigamente era 

feito, usarem eletros domésticos que há pouco tempo não eram tão acessíveis como 

aspirador de pó, batedeiras, celulares etc. 

Esse avanço em oferecer possibilidade de realizarmos mais tarefas em 

menos tempo permitiria poder ter mais tempo para utilizar no que nos da mais prazer 

e nos perceber mais. Contudo a cada dia mais o tempo fica escasso, devido também 

a mesma mudança que abre a possibilidade através das propagandas, publicidades 

e processos de marketing para que sejam trocados mais vezes o carro, as roupas da 

moda e da estação, um novo eletro domestico sendo que por vezes isso se pode 

estar associado a um símbolo de status e posição social. 

No campo de hábitos alimentares observamos que a bem pouco tempo 

atrás alguns alimentos não faziam parte da rotina diária de alimentação, que era 

antigamente feita em casa com alimentos frescos como frutas, verduras, legumes, 

feijão, arroz etc. Hoje podemos evidenciar que dada à saída da mulher para o 

mercado de trabalho, ao estresse provocado pela correria em busca de mais 

oportunidades, dinheiro, status o números de pessoas que passaram a comer fora 

de casa em restaurantes cresceu enormemente, e sendo que nos restaurantes são 

ofertados alimentos que não refletem necessariamente um cardápio saudável e 

equilibrado, principalmente nos fast food e em Buffet por quilo onde são encontrados 

uma enorme variedade de alimentos. 

Essas mudanças em relação à rotina de trabalho estressante, hábitos 

alimentares constituídos por mais produtos industrializados do que alimentos frescos 

contribuem diretamente para o aumento de peso corporal e também para o 

desequilíbrio emocional de cada individuo. 

 

A PROGRAMAÇÃO NEUROLINGUÍSTICA NA MUDANÇA HÁBITOS. 

 

A PNL – Programação Neurolinguística, descoberta e desenvolvida pelo 

matemático Richard Bandler e pelo linguista John Grinder, no final da década de 60, 

trouxe ao mundo a possibilidade de perceber como são estruturados os 

pensamentos, ações e as linguagens corporal e falada, e como esta estrutura, 
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utilizando-se das ferramentas que a própria PNL dispõe, pode ser mudada ou 

adequada para o objetivo que cada individuo possa ter, tornando assim os 

processos de se atingir metas mais rápidos e práticos. 

Um dos principais dos pontos é o pressuposto que a PNL descreve sobre 

o modelo de mundo que cada individuo tem ou o de que o Mapa não é o território.  

Neste pressuposto observa-se que cada pessoa tem um modo particular 

de ver, ouvir e sentir o mundo a sua volta e o seu mundo interno e dentro deste 

contexto cada individuo observa tudo através de suas crenças sobre que é e qual 

seu papel na existência, sobre os seus valores e critérios de escolha, sobre o que 

acredita que é capaz e gera dessa forma comportamentos e atitudes em 

determinados ambientes e situações.  

Contudo todo esse processo interno de construção da realidade é dado 

de forma insciente, rápida e estruturada, podendo a pessoa repetir padrões ou 

comportamentos em mesmo entender, conscientemente, porque esta fazendo esse 

processo. 

Uma das maneiras que onde é utilizada a PNL no Programa 

Emagrecimento com Saúde ® é colocar os clientes em contatos com esse potencial 

interno, onde ele realiza leituras de si mesmo e auto observações de forma 

dissociada do seu eu, observando-se como age, vê, ouve ou sente a fim de levá-lo a 

interrogar-se sobre o que o faz querer emagrecer e qual a forma ideal que deseja 

para o seu corpo, para então passar a escolher hábitos que estejam mais 

associados a esses desejos de emagrecimento, qualidade de vida e da forma ideal 

que quer se perceber durante e após o programa de emagrecimento. 

 

COMO FUNCIONA O PROGRAMA EMAGRECIMENTO COM SAÚDE® 

 

O Programa Emagrecimento com Saúde ® foi iniciado em agosto de 2012 

e tem como base uma estrutura de 12 encontros sendo um a cada semana, 

totalizando três meses de atendimentos em grupo onde cada encontro tem uma 

duração média de 2 horas divido em duas partes não necessariamente 

proporcionais.  
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Uma parte apresenta orientações nutricionais para mudança de hábitos e 

conhecimentos gerais sobre boa alimentação, escolha de alimentos mais saudáveis, 

como substituir, fazer e comprar produtos que estejam mais alinhados com o 

objetivo individual de cada participante.  

Em contra partida a parte complementar a orientações nutricionais é 

realizada com técnicas de PNL – Programação Neurolinguistica, num modelo que 

apresenta uma construção pessoal para o auto conhecimento e que tem como 

objetivo que cada participante perceba-se mais não só durante o programa mas a 

cada atividade diária.  

As questões de ansiedade, mais controle emocional, auto percepção 

diária é realizada pelas ferramentas e programas encontrados nas diversas 

literaturas de PNL, e as técnicas utilizadas são expostas de maneira lúdica ou 

através de relaxamentos, induções conduzidas de exercícios de PNL utilizando-se a 

linguagem no modelo de Milton Erickson, boa formulação de objetivos e meta 

modelo. 

Durante todo o programa é realizado um acompanhamento individual de 

peso, grau de motivação e interesse no processo, e também avaliações sobre o 

momento de cada grupo em cada encontro, pois o objetivo é que as transformações 

e conquista do objetivo seja realizada e influenciada pela busca do prazer das 

atividades e prazer em alcançar a meta final. 

  

A UTILIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO NEUROLINGUÍSTICA NO PROGRAMA DE 

EMAGRECIMENTO 

 

O que se quer realmente, qual é a forma ideal para você?  

 

Esta é a principal pergunta a ser respondida e que durante todo o 

processo de emagrecimento cada individuo pode buscar dentro de si. A resposta 

estará alinhada de acordo com o mapa ou modelo de mundo de cada pessoa, para 

algumas ver-se da forma, tamanho ou peso é uma referencia de sucesso, já para 

outras ouvir-se, ou ouvir de alguém que esta magra, ou com uma silueta 

proporcional ou adequada será sua evidencia de que atingiu o sucesso, entre tanto 
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ainda há as que precisam sentir, seja na roupa, no sinto mais folgado ou ao tocar-se 

buscando assim uma referencia mais tátil do que os outros modelos.  

A PNL trata justamente dessa forma de comunicação dentro dos modelos 

de percepção da realidade dividido em três modalidades, os Visuais, os Auditivos e 

os Sinestésicos, cada qual com sua forma de representação interna da realidade 

externa. 

Esses aspectos da comunicação leva ao orientador alinhar a 

comunicação interna do cliente com a referencia externa de como atingir o seu 

objetivo. Ou seja, talvez uma pessoa com estilo de comunicação visual, necessite 

ver-se em uma imagem mais magra, ou ver-se no espelho usando determinada 

roupa, já um auditivo, pode necessitar perceber seu dialogo interno falando para si 

mesmo que já esta com a forma ideal, ou ainda ouvir dos outros que esta 

emagrecendo, em contra ponto um sinestésico necessitara talvez sentir as roupas 

mais folgadas para ter a certeza de que esta se aproximando ou atingindo a sua 

meta. 

A forma de alinhar essa comunicação individual é dada através de cada 

dinâmica em cada encontro e principalmente na boa formulação de objetivos, 

estruturada pelo modelo na PNL como ABCD dos objetivos ou seja: 

A-  Afirmativo 

B-  Bem especifico 

C-  Congruente 

D-  Datado 

 

Nesse processo pode-se montar o objetivo de forma afirmativa, fazendo 

com que o paciente busque o que quer, alinhar a congruência do que se quer com o 

que o mundo espera dele, datar e colocar-se prazos para execução de tarefas e 

desafios semanais. 

Alem destes aspectos são utilizados outros recursos para que cada 

pessoa possa perceber sua auto imagem, seus limites, desafios internos e as 

oportunidades que pode ter ao atingir ou não seu objetivo. 

Estes processos de auto percepção através de técnicas de PNL como 

visualizações e ensaios mentais de cenários desejados já com o objetivo atingido, 
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auto avaliação do momento atual de vida e do que pode ou não estar contribuindo 

para emagrecer ou engordar, dinâmicas de verificação de que ações, ambientes, 

comportamentos ou pessoas disparam emoções descompensadoras como 

ansiedade, medo, tristeza ou desmotivação tem como finalidade trazer a consciência 

quais são os fatores limitantes e quais podem ser os pontos fortes que favorecem a 

aproximação dos resultados desejados. 

Neste ínterim, as ferramentas que a PNL – Programação Neurolinguistica 

oferecem são para levar cada individuo a perceber que o sistema corpo, mente, 

emoções em equilíbrio, aliado ao uma reeducação alimentar e atividade física 

regular, podem ser uma receita de emagrecimento e mais qualidade de vida 

consistente e permanente que leva ao equilíbrio do corpo e das emoções. 

 

RESULTADOS ATINGIDOS 

 

No inicio do programa, especificamente nos primeiros três encontros é 

dado maior ênfase para a boa formulação de objetivos, sendo que eles são 

lembrados em todo encontro através de desafios semanais que sempre são 

alinhados para que o objetivo seja atingido no menor tempo possível, essa ênfase é 

para que as evidencias e os objetivos estejam claros para o cliente, afim de que ele 

possa realizar o melhor dele dentro das possibilidades e escolhas que deseja fazer. 

O grupo total de pessoas que passaram pelas turmas do programa de 

emagrecimento, superam mais de 100 pessoas no período de 8 meses, e cada 

turma tem sua forma de entender e realizar as dinâmicas de grupo, cada grupo tem 

suas particularidades e em cada grupo os desafios coletivos e individuais são 

diferentes, necessitando uma adaptação da forma de apresentar ou realizar cada 

encontro, afim de que sejam tratados os assuntos que são de interesse do grupo e 

do encontro em si. 

Percebemos no decorrer desse trabalho que não há uma forma especifica 

de se trabalhar, mas sim um protocolo com conteúdos que pode ou deve ser 

alinhado e adaptado de acordo com o momento das pessoas do encontro, as 

duvidas, os anseios e o estado emocional que esta sendo apresentado. Adaptação é 
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fundamental para o sucesso e o sucesso é perceber que os clientes estão próximos 

de atingir seu objetivo e também a satisfação individual e emocional de cada um. 

A composição dos grupos trabalhados até o presente momento é de estes 

99% são mulheres com faixa média de idade é de 30 a 45 anos sendo que dos 

100% dos clientes que concluem o programa em média 75% atingem seu objetivo 

durante os 12 encontros, os demais 25% ficam próximos do total de peso ou 

medidas que desejam e por vezes alcançam os resultados após o programa 

eliminando e mantendo o peso pós programa. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Trabalhar com o ser humano é sem duvida algo fantástico e que necessita 

de muito cuidado, atenção e interesse pelo outro, com isso criar empatia durante do 

o processo é fundamental para ajudar cada um a construir o seu resultado durante a 

jornada. 

A PNL – Programação neurolinguistica é sem duvida uma forma de 

trabalhar a comunicação e a interação das pessoas, levando cada grupo e individuo 

a uma profunda reflexão sobre o que deseja de melhor para si, o que quer e pode 

conquistar quando passa a olhar para dentro de si mesmo, eliminando crenças 

limitantes, revendo memórias e decisões para então despertar o seu potencial 

latente que esta ali, apenas aguardando ser chamado. 

Também se observa que o protocolo de trabalho deve existir como guia 

ou norteador a fim de garantir um processo com inicio meio e fim, contudo a 

aplicação de cada trabalho deve sempre seguir o ritmo, tempo e estado emocional 

do grupo, para que o conteúdo tenha em si o principio do pressuposto da PNL que 

fala sobre a comunicação 

“A comunicação é dada pelo resultado que se tem e não pelo que se fala” 

 

O que pode-ser perceber ao fim dos grupos já concluídos é que a 

orientação nutricional para a mudança de hábitos alimentares tem importância 

dentro do programa, contudo o trabalho de sensibilização de cada individuo a fim de 

alertar e levar a pessoa a refletir sobre seus comportamentos, e sobre o que deseja 
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para si mesmo é que é ponto fundamental no processo de transformação. Nesta 

tarefa de sensibilização a PNL leva ao participante uma linguagem mais assertiva e 

adequada, podendo trabalhar com todos os conteúdos sistêmicos que permeiam as 

mudanças de hábitos de vida, levando assim a possibilidade de compreensão e 

integração dos conhecimentos aprendidos. 
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