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RESUMO 

Os professores comprometidos com a melhoria educacional sempre estão em busca de novas 
abordagens e técnicas que lhes possibilitem lidar de forma mais eficaz com os inúmeros desafios 
enfrentados no cotidiano da sala de aula. A Programação Neurolinguística (PNL) apresenta-se como 
um conjunto de ferramentas bastante eficazes que, aplicado a Educação, pode trazer resultados 
significativos tanto na melhoria da prática docente, quanto na postura dos alunos em relação ao seu 
processo de aprendizagem. 

 

 

PALAVRAS CHAVES: Neurolinguística, Educação, Aprendizagem.   

 

 

ABSTRACT  

Teachers committed to educational improvement are always looking for new approaches and 
techniques to enable them to deal more effectively with the many challenges faced in the classroom 
everyday. The Neuro-Linguistic Programming (NLP) is presented as a set of very effective tools 
applied to education can bring significant results both in the improvement of teaching practice and in 
the students' attitude towards their learning process.  

 

 

KEY WORDS: Neuro-Linguistic, Education, Learning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Graduada em Formação de Professores na Educação Infantil e nas séries iniciais do Ensino 

Fundamental (PUC-PR, 2003) - desireehudson@gmail.com. 

 



2 

 

INTRODUÇÃO 

 

Sabe-se que o ser humano em formação está sujeito as interferências do 

meio, principalmente nas primeiras fases da vida. Portanto, a escola e a família vão 

influenciar profundamente no desenvolvimento das crianças em todos os aspectos 

físico, emocional, intelectual e social. 

Segundo Freud, existem três funções impossíveis por definição: educar, governar e 

psicanalisar. Educar é a incumbência que a sociedade delega principalmente ao 

professor.  

O professor não tem apenas uma função, uma profissão ou especialização, ele tem 

a missão de transmitir a herança cultural às novas gerações formando mentes pró 

ativas capazes de enfrentar as incertezas da vida. Esta transmissão não é 

desenvolvida nos cursos de formação. O professor tem que ter o desejo e prazer de 

transmitir a herança cultural e também expressar amor e conhecimento pelos alunos. 

Na história da educação, desde que a educação formal passou a acontecer dentro 

das instituições escolares, os educadores assumem o principal papel no preparo das 

novas gerações. 

Percebe-se que muitos educadores, sofrem de baixa autoestima, insatisfeitos com o 

salário, com seu esquema corporal e assim por diante. Todos estes fatores irão 

influenciar sua performance com os alunos, colegas e a própria família. 

Esbarra-se, portanto na questão: - “como melhorar a sociedade sem melhorar a 

escola? Ou como melhorar a escola sem melhorar a sociedade”? 

Os currículos escolares de programas educacionais ainda bloqueiam atividades 

destinadas ao desenvolvimento do “ser”. Continuam incentivando e valorizando a 

racionalidade humana e as habilidades intelectuais. A maior parte dos 

procedimentos educacionais atende ao “treino” das potencialidades intelectuais dos 

alunos. 

O homem, é um ser maravilhoso e complexo, tem várias formas de inteligência. Este 

novo século, impõe que trabalhe com o ser humano na sua complexidade. É 

necessário acreditar no potencial humano e na certeza de que a maior riqueza é o 

homem, e esse homem tem que ser desenvolvido na sua criatividade, sua 

imaginação, no seu conhecimento, no seu domínio das relações intra e interpessoal. 

O educador polinizador de mentes e almas tem talento, capacidade de motivar-se e 

estimular a motivação dos que o cercam. Desenvolve a empatia, compreendendo 
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verdadeiramente as pessoas, começa a perceber a necessidade das mudanças, e 

perceber que tal necessidade não basta, é preciso desejar as mudanças e entender 

que qualquer mudança, para acontecer efetivamente tem que ser primeiramente 

dentro de si mesmos. 

Faz-se necessário mudar essa alta percepção das outras pessoas e do mundo. Uma 

das ferramentas mais poderosas de transformação pessoal e como ela pode auxiliar 

o professor em sala de aula é a Programação Neurolinguística (PNL). 

Os professores comprometidos com a melhoria educacional sempre estão em busca 

de novas abordagens e técnicas que lhes possibilitem lidar de forma mais eficaz com 

os inúmeros desafios enfrentados no cotidiano da sala de aula. A PNL apresenta-se 

como um conjunto de ferramentas bastante eficazes que, aplicado a Educação pode 

trazer resultados significativos tanto na melhoria da prática docente quanto na 

postura dos alunos em relação ao seu processo de aprendizagem.  

 

DESENVOLVIMENTO 

 

1. O que é Programação Neurolinguística 

 

A Programação Neurolinguística foi criada nos anos 70 por Richard 

Bandler e Jonh Grinder, com base em várias disciplinas entre elas a linguística, a 

teoria de sistemas, a teoria da comunicação, cibernética, neurofisiologia e 

pragmatismo. Ela tem sido utilizada em todo o mundo por diversos profissionais para 

cultivar a excelência profissional e pessoal, capacitando as pessoas a resolverem 

seus problemas pessoais, adquirir habilidades interpessoais e alcançar um 

desempenho ímpar em suas profissões.   

A PNL se desenvolveu desde então e se tornou um estudo sistêmico na 

comunicação humana. Estuda como estruturar experiência subjetiva, o que e como 

pensar valores e crenças e como criar estados emocionais, construir um mundo 

interior a partir das experiências.  

A revolução da PNL ultrapassou o campo da comunicação humana, passou pela 

psicoterapia e estendeu-se para as mais diversas áreas da atividade humana. 

Robert Dilts expandiu a área da aplicação da PNL com descobertas valiosas e 

importantes técnicas que são muito úteis na área de criatividade, inovação, 

motivação, saúde, esportes e etc. 
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A PNL cresceu agregando ferramentas e métodos práticos criados pela modelagem 

de pessoas realmente habilidosas. Essas ferramentas são usadas 

internacionalmente nas áreas de negócios, treinamentos, vendas, direito e 

educação.  

A PNL pode ser considerada uma das maiores descobertas do final do século XX, 

pois abre um amplo leque de aplicações em muitas áreas da atividade humana. Ela 

é uma ciência aplicada e como tal oferece tomada de consciência e 

autoconhecimento. 

É despertar para novas e amplas possibilidades de autodesenvolvimento e plena 

realização das potencialidades físicas, mentais e espirituais. É conhecer modelos, 

teoria, técnicas e práticas de utilização de poderosas ferramentas geradoras de 

estados, emoções, sentimentos e comportamentos positivos e pró-ativos perante 

desafios e situações do processo da vida.  

PNL é muito mais que um conjunto de técnicas é uma atitude perante a vida, 

consciência, poder pessoal, liderança, presença, é permanente mudança, é saber 

fazer escolhas, decidir seus próprios caminhos, é ser ético, íntegro e ecológico. É 

saber gerar poderosos estados para viver com elegância, flexibilidade e maestria, é 

serviço, perdão, compaixão e amor, saúde, alegria e sabedoria.  

A PNL possui três partes: 

1) A parte “NEURO” - Percebe o mundo através dos sentidos. Compreende a 

informação e depois age. Inclui não apenas os processos mentais e os sentidos, 

mas também as reações fisiológicas a ideias e acontecimentos. 

2) A parte “LINGUÍSTICA” - Indica usar a linguagem verbal ou corporal para ordenar 

e expor pensamentos. 

3) A “PROGRAMAÇÃO” - refere-se à maneira como organizar pensamentos e 

comportamentos a fim de produzir resultados desejados ou não. 

 

2.  Programação Neurolinguística para Professores 

 

Uma das formas de entender seus alunos é mudar a relação com eles, 
visando não apenas uma melhoria na convivência, mas muito mais ainda no 
aprendizado, e alternando as concepções a respeito deles. Você passará a 
emitir um conjunto de sinais diferentes que produzirão respostas diferentes 
(CARLOS HARMITT, 2003). 
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Uma coisa é certa: é necessário mudar, mudar para “ser”. Passo a passo 

as mudanças precisam acontecer primeiro em relação ao desenvolvimento pessoal 

que deve acontecer por etapas. Cada pessoa tem uma representação mental e 

enxerga o mundo por meio dos seus modelos mentais. Deve-se lembrar de que nem 

sempre as mudanças acontecem para o bem. 

Na escola e na sala de aula não é diferente, professores e alunos possuem 

representações diferentes sobre o universo escolar e cada um reage segundo essas 

concepções personalizadas. 

O mapa torna-se território, diz a PNL. As representações da realidade afetam a 

forma de enxergar o outro em sua dimensão. Julga-se a pessoa sem mesmo 

conhecê-la. Em situações de sala de aula com alunos bagunceiros, alvoroçados, é 

comum os professores rotularem a sala como os piores alunos da escola. A visão 

negativa de uma sala de aula faz com que o professor de mais atenção e reforce 

justamente os aspectos que confirmam sua visão. 

Portanto, uma das formas de entender o aluno é mudar a relação com eles, visando 

não apenas uma melhoria na convivência, mas muito mais no aprendizado e 

alterando as concepções a respeito deles. Assim será emitido um conjunto de sinais 

diferentes que produzirão respostas diferentes. Poderão ser utilizadas algumas 

técnicas da PNL para melhorar a comunicação e a convivência com os alunos. 

Prestar atenção nas frases que usam com os alunos, principalmente aquelas que 

revelam um julgamento a respeito deles, deve-se eliminar as de visão negativa. 

Perceber que mensagens a postura e linguagem corporal estão fornecendo. Muitas 

das concepções são reveladas pela linguagem corporal e percebidas 

inconscientemente pelos alunos. 

Filtrar as informações recebidas de outros professores, cada professor possui suas 

próprias representações internas da escola, do trabalho e dos alunos. 

Estabelecer rapport (concordância não verbal) com os alunos e sentir como eles se 

sentem. Crie conexões com eles, o rapport ajudará a administrar as emoções e 

direcionará para resultados positivos. 

Devem-se criar situações que rompam com as crenças limitadoras estabelecidas e 

facilitar a ocorrência de novos tipos de experiência com a turma. 

Algumas técnicas específicas da PNL podem alterar essa crença que 
entende a escola como dor e mudar radicalmente a atitude de um aluno. É 
nesse núcleo e crenças que a PNL atua e oferece aos professores técnicas 
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de intervenção poderosas. Mudar as crenças de limitadoras para outras que 
sejam habilitadoras é o objetivo principal da PNL (CARLOS HARMITT, 
2003). 

Qualquer projeto de mudanças deve ser planejado, tendo que conter elementos 

essenciais como: o quê, para quê, com quem, onde mudar. 

O quê: uma nova percepção desta era planetária, uma educação humanizada. 

Para quê: possa viver num mundo melhor, mais justo, menos violento. 

Com quem: com os educadores, incluindo pais e professores responsáveis pela 

geração. 

Onde: principalmente na escola, hoje responsável por ocasionar as mudanças 

necessárias ao mundo contemporâneo. 

Pode-se dizer que a escola hoje é o palco onde a sociedade discute suas 

mudanças, projeta suas expectativas, discute caminhos a seguir. 

O professor é o diretor de cena que orienta os atores, para que o resultado final seja 

uma verdadeira obra de arte. 

A PNL dá ao professor uma noção clara do modo como ele opera com seus alunos, 

de como as suas pressuposições a respeito deles contribuem para os resultados 

obtidos. O professor consegue definir melhor o que o aluno deve fazer para chegar 

lá, que crenças e comportamentos eles devem adotar para obter a excelência. 

As bases da PNL são as pressuposições - crenças subjacentes sobre as quais tudo 

se baseia: pensamentos, palavras, ações, reações, etc.  

Boa parte do trabalho com a PNL é justamente mudar crenças, valores e atitudes a 

fim de torná-los coerentes com os resultados que se quer obter. Na PNL entende-se 

que “todo comportamento tem uma intenção positiva”. 

Para os professores a PNL oferece três importantes benefícios:  

Fornece um novo modelo de como as pessoas aprendem. O exato entendimento da 

forma como o cérebro trabalha pode ser comparada a um “Manual do Usuário” de 

um computador. Sem o manual sabe-se que o computador tem uma vasta memória 

que pode fazer coisas admiráveis. Com o manual pode se escolher exatamente o 

que fazer, e ter o computador operando perfeitamente todas às vezes.  

Em PNL sabe-se os programas (estratégias) nos quais excelentes estudantes 

tropeçam acidentalmente: a estratégia que soletradores exímios usam para 

memorizar palavras; a estratégia que leitores entusiastas usam para ler rapidamente 

seus livros e uma fração do tempo. 
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O ser humano é mais do que um computador, aprender e criar funcionam melhor 

quando a mente do estudante está livre da distração, quando está em estado de 

calma e alerta quase meditativos.  

Conseguindo que os estudantes relaxem no início de cada sessão de estudo, o seu 

rendimento aumentará 25%. A PNL nos fornece algumas maneiras notáveis de 

colocar os estudantes rapidamente naquele estado.  

A PNL fornece um modelo literalmente novo do que é o ensino, de como os 

professores mais eficazes são hábeis em criar o senso de “rapport” com seus 

estudantes, motivá-los e inspirá-los a alcançar o seu melhor. Num mundo onde o 

professor compete com a tecnologia a PNL mostra como utilizar cada um dos seus 

movimentos e cada uma de suas palavras de maneira que ajudem a conseguir que 

seus estudantes acreditem e se tornem famintos de aprender. 

Utilizar a PNL é ter uma centena de técnicas no contexto adequado que faz com que 

a aprendizagem tenha sentido. 

 

3.  Pressuposições da PNL aplicada a Educação 

 

É nesse núcleo de crenças que a PNL atua e oferece aos professores 

técnicas de intervenção poderosas.  

Para tanto, é importante conhecer algumas pressuposições da PNL: 

Não existe falha, apenas resultados. 

O “mapa” não é o território - “Mapas” são abstrações ou representações da 

realidade. Da mesma forma que a planta de uma casa não é a casa que ela 

representa, o mapa do mundo não é o mundo. 

A comunicação é não verbal quanto verbal. É inconsciente quanto consciente. 

Todo comportamento tem uma intenção positiva. 

Mente e corpo estão interconectados, se afeta uma pessoa, afetará outra. 

Os recursos que necessitam estão dentro de cada pessoa. 

O significado da comunicação é a resposta que obtemos. 

Colhem-se muito mais informações da linguagem corporal e do tom de voz de uma 

pessoa do que a palavra que ela diz. As mensagens enviadas por meio da postura 

corporal, tom de voz, gestos e expressões, correspondem à comunicação não 

verbal. 
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Segundo o pesquisador da Universidade da Califórnia, Albert Mehrabian: 55% das 

informações que as pessoas recolhem são obtidas da linguagem corporal, 38% do 

tom de voz e apenas 7% das palavras. 

Com os alunos não acontece diferente, durante uma aula, as informações visuais e 

cinestésicas se sobrepõe as verbais. Os alunos recolhem muito mais informações da 

postura e do gestual do professor do que propriamente do conteúdo de suas 

palavras. 

Isso significa que muitas das crenças, valores e julgamentos são percebidos pelos 

alunos, mesmo que não expressem essas mensagens na forma de palavras. 

Quando as mensagens verbais e não verbais são contraditórias, confundem os 

alunos que, normalmente dão mais peso aos sinais não verbais do que às 

mensagens verbais. Dependendo do estilo de aprendizagem do aluno (visual, 

auditiva ou cinestésica), mensagens contraditórias podem criar distrações ou má 

interpretação da mensagem, com prejuízos ao processo de ensino aprendizagem. 

“O que você é fala tão alto, que não consigo ouvir o que você está dizendo”. 

 

4.  Programação Neurolinguística e a Aprendizagem 

 

A aprendizagem não é um produto exclusivo da capacidade intelectual; a 

disposição, o envolvimento emocional tem aqui um papel preponderante. Para 

aprender tem que estar submergido em um estado adequado. Estado aqui, é a soma 

total da experiência humana em uma situação determinada. Compreende-se os 

processos intelectuais, emocionais e físicos que se produzem nessa situação.  

Há muitos motivos pelos quais as pessoas perdem oportunidades de aprender no 

momento em que se deparam com algo novo. Destacam-se algumas dessas 

emoções:  

1) Quando o novo não é visto como novo: 

a. Certeza: “isto já sei” ou “isto é o mesmo que aquilo”. 

b. Arrogância: neste estado não estão disponíveis para aprender, porque 

diz “eu sei tudo o que se pode saber acerca disto e não há quem possa 

ensinar-me”. 

2) Quando ver o novo como novo: 

a. Falta de confiança: “nunca aprenderei isto” ou “isto é muito complicado 

para mim”. 
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a. Como podemos aprender a aprender 

 

A PNL ensina que aprender a aprender consiste em ampliar a percepção 

e com isso a capacidade de escolhas. Mostra como funciona o cérebro como 

trabalha a memória, como coleta, seleciona, armazena e recupera a informação. 

Significa também alterar as percepções, aprender a ver os processos de mudança 

ao invés de instantâneos da realidade, ver o todo em vez de somente as partes e 

raciocinar de um modo diferente.  

A PNL coloca também que para adquirir qualquer capacidade há de se cumprir 

quatro requisitos essenciais facilitadores do processo de aprendizagem: 

1) Reconhecer que não sabe ou que ainda tem muito a aprender. Assumir a 

ignorância é aproximar do portal da aprendizagem. 

2) Encontrar alguém com quem possa aprender e/ou modelar alguém que possa 

ensinar e assumir que será o professor ou modelador numa determinada área. 

3) Sustentar uma disposição emocional favorecedora de aprendizagem. 

4) Começar com a prática assídua das capacidades que se pretenda adquirir para 

que produza uma modificação neurônica que mude a conduta anterior. 

 

5.  Aprendendo com mais presteza 

 

Algumas estratégias de aprendizagem inovadoras que auxiliam o aluno a 

desenvolver novas habilidades e a descobrir novos talentos envolvem: sonhar alto, 

criar uma meta específica, criar uma atitude positiva em relação ao erro, criar mapas 

mentais a respeito do assunto, combinar ação com mentalização. 

Vive-se uma nova etapa educacional, que exige novas ferramentas e modelos para 

a aprendizagem. A PNL nascida no final do século XX ingressa no século XXI como 

um dos instrumentos mais hábeis para motivar a aprender. 

 

6.  A arte de criar aulas inesquecíveis 

 

Aqui estão alguns fatores chaves que auxiliam na criação de aulas 

inesquecíveis: 

1) Comece por chamar a atenção. 
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2) Crie interesse e curiosidade narrando histórias e use uma linguagem sensorial 

rica. 

3) Voz, tonalidade e ritmo. 

4) Estruture a aula. 

Os primeiros momentos de uma apresentação pública definem o cenário para o que 

vem a seguir. Cada aula deve ser considerada em si mesma como uma 

oportunidade para criar um ambiente útil para a aprendizagem.  

Na PNL aprende-se a importância do estado e como o estado do professor é umas 

das principais influências na comunicação com a classe. Aqui está um exercício 

simples, que se revela útil para qualquer professor para entrar em um estado 

otimizado para ensinar antes de entrar na sala de aula: 

a) Lembrar-se de uma experiência de ensino anterior, quando a aula correu muito 

bem e os alunos responderam bem e apreciaram a aula. 

b) Veja o que viu, ouça o que ouviu e sinta-se como se sentiu. Quando imaginar 

esse momento na mente, repare se vê uma imagem colorida e a posição de onde 

vê a imagem. Note o que fale ou pensa para si mesmo e como diz isso. Perceba 

como se sente bem. 

c) Agora torne a imagem mais brilhante e mais colorida (se for preto e branco torne-

a colorida), mais em foco dobre o tamanho da imagem, prestando atenção em 

como isso se parece. 

d) Agora diga para si mesmo o que vai motivá-lo a dar essa aula, prestando atenção 

particular para se certificar que usará um tom de voz que o fará se sentir mais 

motivado. 

e) Agora antes de entrar na sala de aula, ensaie rapidamente, enxergando na sua 

imaginação, você dando a aula. Veja-se cativando a classe com confiança e 

prestando atenção a cada aluno na sala. 

f) Agora entre na sala e dê a aula. 

 

7.  Crie interesse e curiosidade pela narração de histórias e use uma linguagem 

sensorial rica 

 

Duas das melhores maneiras de criar e manter o interesse em uma 

situação de sala de aula são: utilizar uma linguagem sensorial rica e contar histórias 

para transmitir informações. A linguagem sensorial funciona usando palavras e 
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frases que envolvem diretamente os sentidos. Considera-se estas duas descrições e 

observe como a segunda que utiliza uma linguagem sensorial rica envolve o ouvinte 

de uma maneira completamente diferente ao criar uma representação mais forte. 

1) Exemplo 1: “Eu me lembro de caminhar na praia e reparar no mar, na areia e na 

brisa soprando nas ondas”. 

2) Exemplo 2 - agora usando a linguagem sensorial: “Eu me lembro de caminhar na 

praia, reparar no profundo mar azul, no sol dourado e no barulho das ondas 

enquanto experimentava uma brisa fresca batendo no meu rosto”. 

A linguagem sensorial rica usa aquelas palavras ou frases que envolvem 

diretamente os cinco sentidos. 

 

a. Contando histórias 

 

Contar histórias é uma ótima maneira de conseguir e manter a atenção de 

um ouvinte.  

Cada cultura ao redor do mundo tem a própria tradição de contar histórias. As 

histórias envolvem a imaginação e essa é a principal razão para lembrar delas. 

Quando alguém conta uma história, o ouvinte é atraído para o assunto e há uma 

expectativa e uma curiosidade natural para querer saber o que vai acontecer a 

seguir.  

Em uma situação de sala de aula, essa técnica pode ser usada para tornar o 

material de aula inesquecível, e quando combinado com a linguagem sensorial rica, 

o efeito é bastante profundo. 

Milton Erickson utilizava amplamente as histórias no seu trabalho terapêutico com 

clientes, mesmo a velha frase de abertura estereotipada “Era uma vez...” estimula 

uma expectativa do que vai ocorrer em seguida.  

 

b. Voz - Tonalidade e ritmo 

 

Na sala de aula ou em qualquer situação de comunicação a voz é tão 

importante quanto o conteúdo.  

Na voz a três tipos principais de tonalidade em flexão que são os seguintes: 

1) Perguntas - inflexões são para cima. 

2) Conversas - inflexões são em tom uniforme, com uma inflexão igual. 
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3) Comandos - inflexões são para baixo. 

Variar o ritmo e a tonalidade ao transmitir a aula, mantém o interesse dos alunos.  

Processos semelhantes são utilizados em vendas e em marketing, onde o objetivo é 

em primeira instancia, captar a atenção e, em seguida criar interesse. Se pensar nas 

vozes dos oradores inesquecíveis e influentes de toda a história, irá perceber que 

todos eles ao utilizar a voz têm uma maior variedade de tons e uma dinâmica maior. 

 

c. Estruturando a aula 

 

Assim como toda a história tem um começo, meio e fim, cada aula afim de 

ser inesquecível precisa ter uma estrutura clara. Desta forma, repetindo, os 

estudantes estarão mais propensos a lembrar o conteúdo completo do que foi 

comunicado. É importante recapitular os pontos chaves no final da aula para reforçar 

a comunicação do conteúdo e criar uma expectativa e curiosidade do que vai ser 

apresentado na próxima aula. 

 

8.  O sentido da aprendizagem 

 

Uma simples experiência que explica o modelo da PNL de como funciona 

o cérebro:  

Pense em um limão fresco. Imagine um agora em sua frente, e sinta como é pegá-lo 

em sua mão. Pegue uma faca e corte uma fatia e ouça o leve som do suco 

escorrendo. Cheire o limão, enquanto você leva a fatia até a sua boca e dê uma 

mordida. Sinta o gosto ácido da fruta. Imaginar isso faz com que a boca entre em 

processo de salivação. Por quê? Porque o cérebro segue as instruções: pensar, ver, 

ouvir, sentir, cheirar e provar o limão.  

O cérebro “tratou” o limão imaginário como se ele fosse real e preparou a saliva para 

digeri-lo. Ouvindo, olhando, sentindo, cheirando e provando são as linguagens 

naturais do cérebro. Quando se usa estas linguagens o cérebro considera o que 

está pensando como “real”.  

No passado alguns professores pensavam que aprender era apenas uma questão 

de “pensar” sobre o assunto, de usar palavras.  

Se o aluno não está aprendendo é porque o professor pode não estar ensinando no 

sentido em que ele pensa. 
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9.  Os sentidos 

 

A PNL se baseia nos sentidos, presta-se a atenção no mundo exterior e 

coleta-se informações utilizando os cinco sentidos: 

1) V = Visual; 

2) A = Auditivo; 

3) C = Cinestésico; 

4) O = Olfativo; 

5) G = Gustativo. 

A alegria, o prazer, a compreensão e a agudeza do pensamento, tudo que faz com 

que a vida valha a pena de ser vivida vem através dos sentidos.  

a) Atenção: É direcionada através dos sentidos. Prestando atenção no exterior, 

enriquece-se o pensamento; prestando atenção no interior, torna-se mais 

sensível os próprios pensamentos e sentimentos, mais seguro de si e mais capaz 

de dar atenção ao exterior. 

b) Atenção externa: A atenção consciente é limitada a cerca de sete coisas, mas a 

muito que notar-se de forma inconsciente. A PNL presta atenção nos movimentos 

dos olhos de uma forma pela qual jamais o fizera antes, muito embora sempre 

estivessem lá. 

Algumas coisas passam despercebidas porque as pessoas favorecem um sentido. 

Nota-se muita coisa visualmente, mas houve-se pouco. Após falar com alguém, 

poderá lembrar muito bem da aparência, mas não estar tão claro quanto ao que 

disse ou ao tom de voz. Houve-se bem, mas não ser visualmente perspicaz. Após 

uma conversa, pode se lembrar do que foi dito e das nuances de tom de voz, mas 

não se lembrar bem da aparência da pessoa ou de seus trajes.  

Pode se lembrar primeiramente de sentidos e emoções e intuições de uma 

conversa, talvez um sentido de empatia, mas não estar certo quanto a detalhes do 

que foi dito ou da aparência da outra pessoa. 

c) Atenção Interna: Frequentemente tenta-se apagar sinais negativos invés de 

prestar atenção neles. Quando presta atenção, compreende-se e aprecia-se 

assim mesmo em um nível mais profundo. Isso é parte de acompanhar o próprio 

ritmo - simplesmente estar consciente dos pensamentos, sentimentos, emoções 

e estados sem necessariamente tentar muda-los. 
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A consciência interna sistemática é denominada “inventário pessoal”. 

 

a. Realizando um inventário pessoal 

 

1) Sente-se, quieto, por alguns minutos e torna-se consciente de seu corpo. De que 

mais tem consciência? O que você sente em seu corpo? 

2) Comece pelos seus pés e deixe que sua consciência suba pelo seu corpo. Sinta 

a conexão entre todas as partes do corpo. Que partes estão à vontade e quais 

não estão? Não tente mudar coisa alguma, apenas observe, sem julgar. 

3) Que pensamentos têm? Olhe para suas imagens mentais, se as tiver no 

momento. Quais as qualidades dessas imagens? Elas se movem com rapidez ou 

devagar, ou estão imóveis? Onde em seu campo visual se localizam? A que 

distância parecem estar? 

4) Que sons você ouve em sua mente? Está falando consigo mesmo? Que tipo de 

qualidade de voz isso tem? Há outros sons? De onde parecem estar vindo? 

5) Como está seu senso de equilíbrio? Você se sente como se estivesse se 

inclinando muito para um lado, ou para trás ou para frente? 

6) Em que estado emocional você está? Qual sua emoção predominante? Esteja 

consciente dela sem tentar mudar coisa alguma. 

7) Volte para o momento presente. 

Um inventário não procura mudar alguma coisa, apenas prestar atenção 

internamente. 

 

b. Sistema representacionais 

 

Usa-se os sistemas representacionais em tudo, memória, planejamento, 

fantasiando e na solução de problemas. Os sistemas principais são os seguintes: 

a) Sistema Cinestésico: É composto dos sentidos internos e externos de tato e 

consciência corporal. Também inclui o sentido de equilíbrio. As emoções também 

estão incluídas no sistema cinestésico, embora emoções sejam ligeiramente 

diferentes - são sensações sobre alguma coisa, embora ainda sejam 

representadas cinestesicamente no corpo. Às vezes, o sistema olfativo ou 

gustativos são tratados como parte do sistema cenestésico. Esses dois são 

menos importantes na cultura ocidentais, europeia e norte americana. 
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b) Sistema visual: Cria-se imagens internas visualizando, sonhando acordado, 

fantasiando e imaginando. Quando imagina estar olhando para um lugar favorito 

ou uma boa praia para passar as férias, usa-se o sistema visual. 

c) Sistema auditivo: O sistema auditivo é usado para ouvir música internamente, 

falar consigo mesmo e ouvir as vozes de outras pessoas. O pensamento auditivo 

é frequentemente uma mistura de palavras e outros sons. Imagina-se a voz de 

um amigo ou uma de suas peças musicais favoritas, está usando o sistema 

auditivo. 

d) Pistas de acesso: O sistema representacional que está sendo usado mostra-se 

na linguagem corporal através da postura, padrão de respiração, tom de voz e 

movimentos oculares. A linguagem utilizada também oferece pistas quanto ao 

sistema representacional que está sendo usado. 

Palavras baseadas nos sentidos são associadas a sistemas representacionais e 

chamadas de “predicados” na literatura PNL. 

 

 VISUAL AUDITIVO CINESTÉSICO 

MOVIMENTOS 
OCULARES 

Desfocados, ou para 
cima à direita ou à 

esquerda. 
Na linha mediana. 

Abaixo da linha 
mediana, geralmente 

para a direita. 

TOM E 
VELOCIDADE 

DE VOZ 

Geralmente, fala 
rápida, tom de voz alto 

e claro. 

Tom melodioso, 
ressonante, em ritmo 

médio. Frequentemente 
possui um ritmo 

subjacente. 

Tonalidade baixa e 
mais profunda, 

frequentemente lento e 
macio, com muitas 

pausas. 

RESPIRAÇÃO 

Respiração alta e 
pouco profunda, na 
parte superior do 

peito. 

Respiração regular no 
meio do peito. 

Respiração, mais 
profunda, vinda do 

abdômen. 

POSTURA E 
GESTOS 

Mais tensão no corpo, 
frequentemente com o 

pescoço estendido. 
Frequentemente, tipo 
corporal mais magro 

(ectomórfico) 

Tipo corporal 
frequentemente mediano 

(mesomórfico). Pode 
haver movimentos 

rítmicos do corpo, como 
se estivesse ouvindo 

música. A cabeça pode 
estar inclinada para o 

lado, como se estivesse 
pensando, na “posição de 

telefone” 

Ombros arredondados, 
cabeça baixa, tom 
muscular relaxado, 

pode gesticular para o 
abdômen e para a linha 

mediana. 

 

Essas são as principais pistas de acesso, ou as formas principais pelas quais o 

corpo sintoniza-se as diferentes maneiras de pensar. Dão indicações sobre o 

pensamento (mas não dos pensamentos específicos). Essas também são 

generalizações e não são verdadeiras em todos os casos.  
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Algumas pessoas pensam principalmente em linguagem e em símbolos abstratos. 

Essa forma de pensar é frequentemente denominada “digital”. Uma pessoa que 

pensa dessa maneira tem tipicamente uma postura ereta frequentemente com os 

braços cruzados. Sua respiração é pouco profunda e restrita, a fala é monótona e, 

muitas vezes entrecortada. Os que apresentam pensamento digital normalmente 

falam em termos de fatos, estatística e argumentos lógicos. 

 

10.  Auto avaliação 

 

Pontue de 01 a 10 cada item: 

1) Quando ver o novo como novo: 

a. Esporte: três vezes por semana (respeito os limites) - yoga, caminhar, 

nadar, dançar; a prática que for prazerosa. (  ) 

b. Descanso: relaxamento diário [mesmo sentado na cadeira do trabalho 

(de 10 a 30 min)]. (  ) 

c. Lazer: natureza - contato com plantas, céu, rios ou mar, ar mais limpo e 

ao natural (sem fumaça e nicotina). (  ) 

d. Alimentação: equilibrada e natural - beber oito copos de água por dia; 

comer legumes, verduras, frutas, soja; evitar frituras, farinha e açúcar 

brancos, álcool, fumo; respeitar o limite do seu estômago. (  ) 

e. Higiene: diária - banho; escovar a pele; os dentes; limpeza do 

ambiente. (  ) 

2) O que preciso para alimentar minha mente? 

a. Trabalhar: gostar do que faz, ou aprender a gostar. (  ) 

b. Estudar: leituras saudáveis, escrever, pesquisar. (  ) 

c. Pensamentos: criativos, positivos, construtivos; concentração - 

aprender a viver mais o presente, focar a mente. (  ) 

d. Rever crenças e valores que sejam mais úteis e ecológicos para a 

saúde. (  ) 

e. Meditação: ouvir a natureza ou silenciar. (  ) 

3) O que preciso para alimentar meu espírito? 

a. Amar e ser amado “um pouco” mais, dialogar; simpatia e empatia 

(colocar-se no lugar do outro para entendê-lo “um pouco” mais); 

dialogar; cultivar a família e boas amizades. (  ) 
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b. Exercitar a fé. (  ) 

c. Doar-se sem querer receber nada em troca; compaixão; caridade com 

consciência. (  ) 

Pinte e pontue o gráfico abaixo: 

 

 

Para haver harmonia, precisa-se buscar o equilíbrio entre todos praticando-os.  

1) Em qual destes itens mais invisto energia? 

2) Qual estou negligenciando? 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Passar pelo entendimento deste tema, é sabido que tudo é comunicação. 

O ensino é comunicação e o sucesso do ensino depende da qualidade dessa 

comunicação, assim, a PNL é uma ciência que ensina a comunicar-se melhor, 

oferecendo um manancial de técnicas para trabalhar no ensino e na aprendizagem. 

Certa crise no ensino manifestou-se no desinteresse dos alunos, desmotivação e 

sensação de impotência dos professores. 
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De forma simples, a PNL pode ser aplicada para a melhoria das relações e eficiência 

do ensino, ao serviço do desenvolvimento das crianças e dos jovens. As técnicas da 

PNL podem exigir para muitos uma transformação de paradigma na maneira como 

ver, sentir e perceber o ser humano e a forma como se aprende. 

Embora seja urgente a melhoria da estrutura que sustêm o ensino, outra condição é 

a responsabilidade do professor pelo sucesso dos seus alunos, independente de 

condições sociais ou políticas adversas. Talvez a condição mais básica para existir 

mudança, seja partir do pressuposto de que o ser humano deseja ser respeitado e 

ser feliz. 

Seguindo a maneira de pensar em PNL, não delega-se a culpa ao “sistema” como 

justificativa para não realizar um ensino mais adequado ao desenvolvimento dos 

alunos. Um professor é uma espécie de transmissor de “luz” e a sua missão é a sua 

contribuição para uma sociedade mais perfeita. Não se pode entender ser professor 

sem um sentido de missão. O sentido de missão é essencial para qualquer vida 

plena de significado, no ensino ou fora dele, mas talvez que no ensino seja ainda 

muito mais importante.  

Está nas mãos de cada um dedicar a sua criatividade e os seus esforços para a 

construção de uma sociedade mais justa em que a felicidade de todos seja um 

alicerce e cada criança possa desenvolver ao máximo as suas potencialidades e 

realizar os seus sonhos celebrando a vida.  

 

REFERÊNCIAS 

 
A Significação dos Predicados V A C. Disponível em: 

<http://golfinho.com.br/artigo/a-significacao-dos-predicados-v-a-c.htm>. Acesso em: 
02 dez. 2014. 

 
ABDUL MALIK, I. As pressuposições da PNL, re-modeladas. Golfinho, 

2006. Disponível em: <http://golfinho.com.br/artigo/as-pressuposicoes-da-pnl-re-
modeladas.htm>. Acesso em: 22 nov. 2014. 

 
BARNASQUE, G. Afinal, o que é Programação Neurolinguistica? 

Golfinho, 1998. Disponível em: <http://golfinho.com.br/artigo/o-que-e-pnl.htm> 
Acesso em: 07 dez. 2014. 

 
BOLSTAD, R. Ensinando com a Linguagem do Cérebro. Golfinho, 

1997. Disponível: <http://golfinho.com.br/artigo/pnl-na-educacao.htm>. Acesso em: 
05 nov. 2014. 

 



19 

 

CARVALHO, J. N. As Pressuposições da PNL no processo de 
aprendizagem. Golfinho, 2002. Disponível: <http://golfinho.com.br/print/artigo/as-
pressuposicoes-da-pnl-no-processo-de-aprendizagem.htm>. Acesso em: 27 nov. 
2014. 

 
DILTS, R. B.  Mapas mentais, “pensamentos vírus” e saúde. Golfinho, 

2005. Disponível em: <http://golfinho.com.br/artigo/mapas-mentais-pensamento-
virus-e-saude.htm>. Acesso em: 10 nov. 2014. 

 
DILTS, R. B. Modelagem.  Golfinho,2006. Disponível em: 

<http://golfinho.com.br/artigo/modelagem.htm> Acesso em: 05 nov. 2014. 
 
DILTS, R. B. Resolvendo conflitos com a PNL.  Golfinho, 2006. 

Disponível em: <http://golfinho.com.br/artigo/resolvendo-conflitos-com-a-pnl.htm>. 
Acesso em: 05 nov. 2014 

 
HARMITT, C. PNL para professores. Esoterikha, 2003. Disponível em: 

<http://www.esoterikha.com.br>. Acesso em: 02 dez. 2014. 
 
LAWLEY, J.; TOMPKINS, P. Rapport – O ingrediente mágico. Golfinho, 

2007. Disponível em: < http://golfinho.com.br/artigo/rapport-o-ingrediente-
magico.htm>. Acesso em: 25 nov. 2014. 

 
Neurociencia: PNL e Mudança do Cérebro. Disponível em: 

<http://neuropsicopedagogianasaladeaula.blogspot.com.br/2012/05/neurociencia-
pnl-e-mudanca-do-cerebro.htm>. Acesso em: 27 nov. 2014. 

 
O’CONNOR, J; SEYMOUR J. Introdução à Programação 

Neurolinguística. São Paulo: Summus Editorial, 1995. 
 
SLAVIERO, V. De bem com a vida na escola. São Paulo: Ground, 2004. 
 
 
 

Trabalho apresentado dia 20 de dezembro de 2014, no Curso de Pós-Graduação em Programação 
Neurolinguística: Educação Sistêmica para Qualidade de Vida, pelo Instituto Superior do Litoral do 
Paraná - ISULPAR, Curitiba, Paraná; pela aluna Desiree Savi Hudson. 
Coordenadora: Vânia Lúcia Slaviero. 


