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INTRODUÇÃO  

 

Em toda vida, desde o momento que se começa a perceber o mundo 

e a constatar que existe diferença entre o bem e o mal e entre a felicidade e a 

tristeza, escolhas são feitas. Cada escolha, por ter pontos de vista diferente, 

influencia a vida de maneira diferente. E cada escolha depende única e 

exclusivamente de cada um. Cada um escolhe o que de fato, é melhor ou não 

pra si.  Estas escolhas são feitas com base no conhecimento da vida, nas 

experiências pessoais ou com o conhecimento de como uma determinada 

escolha mudou a vida de outra pessoa, ou seja, repetir o que deu certo pra 

alguém. 

Quando se é criança as escolhas são bem simples, como: brincar 

com amiguinho ou ver TV, jogar futebol ou vídeo qual a professora mais legal, 

em fim são escolhas que não prejudicam a outros. Quando crescido as 

escolhas podem prejudicar além do próprio indivíduo outras pessoas.  Dai a 

necessidade de pensar melhor sobre as escolhas.  

A PNL – Programação Neurolinguística, é uma neurociência, e foi 

criada na década de 70 por Richard Bandler e John Grinder, e oferece algumas 

ferramentas para auxiliar neste processo de decisão, de escolhas e construção 

de vida feliz. 

 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

1. BREVE HISTÓRICO DA PROGRAMAÇÃO NEURO LINGUÍSTICA 

Como já foi dito, foi criada na década de 70 por Richard Bandler, 

programador de computadores, e na época estudante de psicologia na 

Universidade da Califórnia, em Santa Cruz. Após estudar cuidadosamente 

alguns famosos terapeutas, descobriu que, repetindo totalmente os padrões 

pessoais de comportamento deles, poderia conseguir resultados positivos 

similares com outras pessoas. Essa descoberta se tornou a base para a 

abordagem inicial de PNL conhecida como Modelagem da Excelência Humana. 

Quando ele encontrou o Dr. John Grinder, professor adjunto de linguística, que 
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tinha uma imensa capacidade para aprender línguas rapidamente, adquirir 

sotaques e assimilar comportamentos e o levou a estudar profundamente o 

objetivo básico da linguística que é revelar a gramática oculta de pensamento e 

ação, descobriu a semelhança de interesses e decidiram combinar os 

respectivos conhecimentos de computação e linguística, junto com a habilidade 

para copiar comportamentos não verbais, com o intuito de desenvolver uma 

"linguagem de mudança".  

Programação Neurolinguística ou simplesmente PNL, é uma 

expressão que na verdade compreende a três ideias básicas. 

A “Programação” – se refere á maneira como são organizadas as 

ideias e as informações na mente e ao fato de que os pensamentos, 

sentimentos e comportamentos são frutos de padrões, que podem ser 

mudados. 

A “Neuro” – se refere à ideia fundamental de que todos os 

comportamentos nascem dos processos neurológicos da visão, audição, olfato, 

paladar, tato e sensação, ou seja, o cérebro é a base das ações. O mundo é 

percebido através dos cinco sentidos. Primeiro compreende-se a informação 

para depois agir. 

E a parte “Linguística” – se refere à ideia de usar da linguagem para 

ordenar os pensamentos e comportamentos e se comunicar com os outros. 

Seja por expressões verbais como a fala, ou não verbais, como os gestos 

corporais. 

A PNL trata então, da estrutura da experiência humana subjetiva, de 

como se organiza o que se vê através dos sentidos. Também examina a forma 

como se descreve isso através da linguagem e como se age, intencionalmente 

ou não, para produzir resultados. Este conceito é baseado na pressuposição de 

que todo comportamento tem uma estratégia, e que esta pode ser descoberta, 

modelada e mudada (reprogramada). 

Seu desenvolvimento se fundamenta no estudo da excelência 

humana, modelando pessoas que têm facilidades para superar obstáculos, 

resolver conflitos, e atingir seus objetivos, tornando um excelente caminho para 

o autoconhecimento e, uma base sólida para alcançar o sucesso. 
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2. PRESUPOSTOS DA PROGRAMAÇÃO NEURO LINGÚISTICA 

 

Existem muitas ferramentas que a PNL disponibiliza para auxiliar no 

processo de escolhas e decisões, a principal delas é o entendimento dos 

pressupostos, que são mais de 10, alguns que ajudam no processo de escolha 

e decisões serão abordados aqui. 

 

 

2.1 -  O mapa não é o território.  

Os sentidos, as crenças e as experiências passadas dão um mapa 

de mundo a partir do qual se opera.  

Pessoas diferentes interpretam o mundo de acordo com o seu 

próprio mapa individual. Se possui um bom mapa, se interpreta corretamente, 

consegue-se chegar ao destino com muito mais rapidez e tranquilidade. 

Alfred Korzibsky (1933-1994), famoso linguista estudou o 

descompasso existente entre a o que a mente de fato registra e o que ela 

traduz em linguagem verbal. Neste postulado "o mapa não é o território" que 

dizer, na verdade, que o que se sabe do mundo é muito pouco do que 

realmente ele é. 

Não se capta todas as facetas, tem-se apenas acesso a um conjunto 

de crenças que se acumulou ao longo do tempo sobre uma realidade moldada 

na sociedade a que se pertence. 

Assim, é importante estar ciente de que as crenças sobre a 

realidade e essa percepção sobre as coisas que – se ouve, vê e sente - (o 

"mapa") - não é a própria realidade ou tudo o que podia estar ciente ("território”) 

Os mapas mentais do mundo não são o mundo. Reage-se aos 

mapas individuais em vez de reagir diretamente ao mundo.  

Para tornar o "mapa" do mundo mais real e completo, é preciso 

ampliar a visão, a audição, o sentimento do mundo, que é o mesmo que 

melhorar a capacidade de recepção de informações; e ao mesmo tempo 

aprender a recuperar as parcelas perdidas da informação através do 

enriquecimento dos modelos linguísticos. 
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2.2 - As experiências possuem uma estrutura  

Cada pensamento, sentimento, sensação possui uma estrutura 

interna, um padrão.  

Ou seja, todas as experiências são representadas internamente com 

algum tipo de estrutura. Experiências podem-se referir a memórias, medos, 

traumas, sensações, crenças, etc. 

Ou seja, quando se tem alguma destas coisas na mente, significa 

que de alguma forma essa coisa está representada com base numa estrutura 

específica, usando diferentes sistemas representativos - como o visual, 

auditivo, cinestésico, etc. – e respectivas submodalidades. 

Ao ser capaz de identificar quais os sistemas representativos usados 

e as submodalidades associadas, então tem-se o caminho aberto para alterá-

las. Ao alterar a estrutura da experiência, a forma como esta é representada 

internamente também muda, logo, a forma de “reviver” essa experiência será 

automaticamente diferente. 

 

 

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

também.  

Na medida em que a neurologia é semelhante em seres da mesma 

espécie, se uma pessoa consegue realizar um determinado comportamento, 

outros também conseguem. A questão é: conhecer como a pessoa faz o que 

faz – qual é a estrutura comportamental e mental utilizada. 

Motivação, persuasão, confiança, autoestima, capacidade de tomar 

de decisões e criatividade são algumas das coisas que se pode aprender assim 

como aprendeu a dirigir um carro, andar de bicicleta, jogar vôlei ou usar um 

computador. Existe uma estrutura para as realizações. Quando se aprende os 

elementos da excelência que caracteriza os maiores realizadores do mundo, 

qualquer pessoa será capaz de aprender a criar o mesmo.     
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2.4 - Corpo e mente são partes do mesmo sistema.  

 Corpo e mente são partes do mesmo sistema. Os pensamentos 

afetam instantaneamente a tensão muscular, respiração e sensações. 

Estes, por sua vez, afetam os pensamentos. Quando se aprende a 

mudar um deles, aprende-se a mudar o outro.  

 

 

2.5 - 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. Podem 

ser usados para construir qualquer pensamento, sentimento ou habilidade que 

se deseja, colocando-os depois na vida onde quiser ou mais precisar. 

Assim, tudo o que se precisa para crescer está dentro de cada um. A 

energia do crescimento não vem de fora, ela nasce em cada um e se expande. 

Às vezes precisa-se de estímulos externos para motivar, despertar para aquela 

atividade. O potencial para, por exemplo, tocar piano já existe dentro de cada 

um, a escola apenas incita a tocar. 

Portanto, tudo é possível, basta que se tenha a motivação para 

buscar o que se quer, com dedicação e foco passo a passo tudo se realiza. 

 

 

2.6 - É impossível NÃO se comunicar.  

As pessoas estão 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 comunicação individual, e eles se revelam aos outros pelos olhos, 

tons de voz, atitudes e movimentos corporais.  

 

 

2.7 - O significado da comunicação é a reação que se obtém 

O significado da  comunicação  é  a  reação  que  se  obtém,  a  

eficiência   de comunicação depende mais de como ela será recebida do que 
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como foi dita. Cada um recebe o que foi dito através dos seus mapas mentais 

do mundo e o interpretada.  

Observar como a comunicação é recebida permite ajustá-la, para 

que da próxima vez ela possa ser mais clara. 

 

 

2.8 - Todo comportamento tem uma intenção positiva.  

Para compreender este pressuposto é preciso separar a intenção da 

ação. A ação pode ser negativa, destrutiva, perversa, mas a intenção pode ser 

positiva na perspectiva de quem fez a ação. 

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.  

Lidar com o comportamento negativo de uma pessoa requer reflexão 

sobre a Intenção Positiva da pessoa e procurar entendê-la. Dessa forma não 

haverá críticas e nem julgamentos.  

Através da compreensão e atitudes como colocar-se no lugar do 

outro, distinguir a pessoa do seu comportamento e procurar responder à 

intenção positiva oferecendo novas alternativas, pode ajudar a mudar 

comportamentos nocivos e ajudar a pessoa a entender seus reais motivos por 

agir daquela forma evitando, assim desgastes desnecessários, brigas, 

discussões, atritos e confusões.  

 

 

2.9 - 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 uma experiência individual. A partir dela, é que são 

feitas todas as escolhas, isto é, até que outras novas e melhores sejam 

acrescentadas, através de novas vivências.  

Dados seus recursos disponíveis e sua intenção permanente de 

autoconsideração, as pessoas sempre fazem as melhores escolhas entre as 
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disponíveis no momento. Então as ações das pessoas sempre são as melhores 

que elas podem expressar, de acordo com os recursos (conhecimento, 

experiência, estado emocional, pensamentos, recursos financeiros, etc.) que 

dispõem no momento. O que não quer dizer que seja a ação ou atitude mais 

adequada. Quando faltam recursos é praticamente impossível escolher a 

atitude mais condizente com a situação.  

O que é possível fazer é aumentar os recursos à disposição de cada 

um para criar mais opções de escolhas. 

Quando se conhece essa pressuposição, se aprende a respeitar as 

suas ações e as de outros como sendo as melhores possíveis no momento, 

para de condenar o outro pelas escolhas e ações dele. Conscientiza-se de que 

se tivesse a educação, as experiências e os pensamentos do outro e fosse 

colocado na mesma situação, agiria da mesma forma que ele. Compreende 

que não é melhor do que ele. 

 

 

2.10 - Se o que se faz não está funcionando, é preciso fazer outra coisa.  

Se sempre faz o que sempre fez, sempre conseguirá o que sempre 

conseguiu. Diante de um mundo tão grande e fantástico, com tantas opções, é 

importante fazer algo novo para que coisas novas aconteçam. 

O sistema ou pessoa com maior flexibilidade terá maior 

probabilidade de alcançar a resposta que deseja.  Quanto mais criativa é uma 

pessoa maior é o número de opções de que dispõe, mais flexível ela se torna e 

é mais fácil produzir os resultados desejados. Se tem mais opções, quando 

percebe que não está atingindo o objetivo com aquela alternativa, pode mudar 

para outra. 

Desenvolver criatividade e flexibilidade, agir sempre no sentido de 

aumentar as próprias escolhas e dar mais escolhas a outros, torna acessível os 

melhores resultados. 

 

"A mudança é a única coisa que oferece novas oportunidades" (Rosa 

Shafer). 
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2.11 – Cada individuo comanda a sua mente e, por conseguinte, os seus 

resultados. 

Cada um escolhe os filtros (crenças, valores, decisões, etc.) que 

determinam o mapa, o modelo de mundo e como irá experimenta os diferentes 

eventos. Da mesma forma é possível mudar esses filtros para conquistar uma 

perspectiva diferente do mundo e, em potencial, resultados significativamente 

diferentes. 

Muitas vezes se tem pensamentos que são reações à vida e aqueles 

que estão ao redor.  “A forma de pensar” para a maioria das pessoas foi 

instalada durante a infância, quando a mente tinha mais espaço e se era mais 

permissivos a novas aprendizagens. A maioria funde-se a esses pensamentos 

e conceitos e tem-los como verdades absolutas, ao invés de vê-los como 

vindos de dentro e passíveis de mudança. 

Pode simplesmente ouvir ou ler uma orientação importante, ou pode 

começar a colocá-las em ação tornando-as um estilo de vida. Ao fazer isso, 

tem-se a oportunidade de mudar a realidade, os resultados e a vida!  

  

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A vida depende de escolhas - das grandes e transformadoras às 

inúmeras decisões do dia a dia: que reações ter, como tratar os outros, que 

palavras usar, que caminhos seguir, e assim por diante.  

A vida é o resultado das escolhas feitas diariamente. A combinação 

dessas escolhas forma o caráter e determina a relação com o mundo e com as 

pessoas à volta. 

Os pressupostos abordados ajudam a entender a importância das 

escolhas e dão uma compreensão de que é possível criar condições internas 

melhores para fazer escolhas mais coerentes.  

O cérebro pode ser treinado. Pessoas que habitualmente tomam 

decisões acertadas sentem-se mais seguras diante de uma nova possibilidade 

e isso é verdade também para quem tem dificuldade de decidir. Aprender 
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