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RESUMO 

Este trabalho apresenta a revisão literária de artigos sobre a Programação Neurolinguística (PNL) 
encontrados nos mais importantes periódicos nacionais e internacionais. O objetivo deste estudo é 
entender e identificar a aplicabilidade destas ferramentas. Espera-se apresentar referências 
científicas que comprovam a eficácia da PNL. 
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ABSTRACT  

This paper presents the literary review of articles about Neurolinguistic Programming (NLP) found in 
the most important national and international journals. The objective of this study is to understand and 
identify the applicability of these tools. It is expected to present scientific references that prove the 
efficacy of NLP. 
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INTRODUÇÃO  

 

 

A Programação Neurolinguística (PNL) teve seu início na década de 70 com 

os trabalhos de John Grinder e Richard Bandler. Inspirados nas obras de três 

grandes terapeutas, Fritz Perls, Virginia Satir e Milton Erikson. Assim, criaram um 

modelo capaz, claro, que proporciona comunicação mais eficaz, mudança pessoal, 

aprendizagem rápida e com mais qualidade de vida. Estas descobertas iniciais foram 

publicadas em quatro livros entre 1975 e 1977. Desde então vem crescendo 

enormemente a literatura sobre o tema. (O’CONNOR e SEYMOUR, 1995). 

De acordo com O’Connor (2015), a PNL promove autodesenvolvimento e mudança. 

Primeiro descobre-se como mudar a si mesmo e em transformar-se no que 

realmente se quer ser, e depois é possível ajudar aos outros. 

Observa-se na obra de Slaviero (2014) que, face a um alto índice de estresse diário, 

é necessário o resgate da essência, saúde, autoestima e bem-estar geral. Para 

atingir estes objetivos, nesta obra, a autora ensina o seu programa de Bem Com A 

Vida, em cuja base também está a PNL. 

Verifica-se em Altfeld (2015) que, embora a PNL nunca alegou ser uma ciência, está 

fortemente relacionada à ela e é fácil encontrar artigos científicos relevantes 

recomendando alguma técnica relacionada ao tema. Em Andreas (2012), afirma-se 

que a pesquisa destas obras é importante e, esta relação com a ciência, pode 

facilmente ser comprovada. 

Diante deste cenário de possibilidades da PNL, objetiva-se neste trabalho, identificar 

a aplicabilidade da PNL e, para isso, é necessário realizar uma revisão da literatura 

sobre este assunto, abrangendo os trabalhos relacionados ao tema encontradas nos 

mais importantes periódicos nacionais e internacionais. 

 

 

DESENVOLVIMENTO 
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Verifica-se em O’Connor (2015), que a Programação Neurolinguística compõe três 

componentes básicos:  

a) A programação, que é o sequenciamento lógico para alcançar os 

resultados; 

b) A neurologia, que compreende a mente e a forma como a pessoa pensa; 

c) A linguística, que é o como a linguagem é usada e como ela afeta os 

indivíduos. 

Ainda em O’Connor (2015), entende-se que é um tanto complexo dar uma única 

definição para PNL. Ela estuda o talento e a qualidade, o “como” se atinge ótimos 

resultados e define como “modelagem” o ensino destes métodos para que outros 

cheguem aos mesmos resultados. Esta modelagem leva em conta as crenças, 

valores, estados emocionais, experiências e o significado que lhe é atribuído. A PNL 

evoluiu para um estudo sistêmico da comunicação humana. Suas técnicas e 

ferramentas de modelagem atualmente são utilizadas em várias áreas e países. 

A PNL chegou no Brasil em 1979, através de um congresso sobre o tema realizado 

no Rio de Janeiro. Dado este que pode ser confirmado no livro Sapo e Príncipes dos 

criadores da PNL John Grinder e Richard Bandler. A tradução deste livro foi lançada 

no Brasil em 1982.  Dos mesmos autores, o livro a Estrutura da Magia teve sua 

tradução publicada em 1977. Em 1989 já existia um livro de autor brasileiro, cujo 

título é: Pare de Sofrer - Um Caminho para a Liberdade, Saúde e Alegria de Viver 

Através da Programação Neurolinguística, dos psicólogos Luiz Otávio, Regina e Del 

Rodrigues. (LORENTZ, 2004). 

Segundo Romero e Jacquin (2011), para muitos, a aplicação da PNL pode ser 

considerada como um mito, uma falsa ciência e incompatível na metodologia em 

comparação com a psicologia. Mas, verifica-se que, no processo de aprendizagem, 

tem um sentido elevado sendo uma ferramenta eficaz e simples, além de promover 

grandes mudanças no desempenho de alunos e produtividade nas organizações. É 

possível ajustar as relações sociais de uma forma mais eficaz, dando maior e mais 

estimulante significado aos processos que envolvem o ser humano. Conclui que as 

disciplinas estão relacionadas na medida em que a PNL visa o desenvolvimento 

cognitivo e mental dos indivíduos. 

A pesquisa científica da PNL é importante para relacionar o tema à ciência pois: 
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Todos os processos de PNL incluem resultados específicos testáveis, 
protocolos sistêmicos detalhados para diferentes tipos de problemas, e 
testes operacionais claros na experiência com base no sensorial para 
determinar quando um cliente alcançou seus objetivos. Além disso, muitos 
processos de PNL podem ser concluídos em uma única sessão de uma 
hora ou menos. Por causa disso, seria muito mais fácil pesquisar a PNL do 
que a maioria das terapias que são muito menos estruturadas e 
normalmente ocorrem no decurso de muitas sessões e ao longo de um 
período de semanas ou meses. A pesquisa científica precisa ser feita a fim 
de confirmar (ou negar) os vários processos e entendimentos que são 
normalmente incluídos no termo "PNL". (ANDREAS, 2012, p. 3). 

 

De acordo com Mcdonnell (2014), devido à algumas afirmações um tanto ousadas 

por partes dos evangelistas da PNL, a comunidade médica tenha uma certa 

resistência. Embora isso, o autor como profissional em práticas gerais com mais de 

20 anos de experiência diz que a PNL fornece um conjunto valioso de ferramentas 

para permitir a mudança e a compreensão mais profunda da comunicação, 

comparado com outras ferramentas que o autor aprendeu. 

Segundo Lawley e Tompkins (2008), a PNL tem várias aplicações, sendo a mais 

reconhecível utilização na psicologia esportiva. Também é aplicada na educação, na 

mudança de crenças, no desenvolvimento pessoal, terapias e em diferentes campos 

como para advogados e médicos para reunir informações de maior e melhor 

qualidade dos pacientes. Destaca ainda, os benefícios potenciais para negócios e 

empresas podem ser extraordinários. 

Observa-se em O’Connor (2015) um guia de padrões, ou seja, intervenções da PNL 

adequados a determinados tipos de problemas. Alguns dos problemas que são 

tratados pela PNL, por exemplo: os medos, fobias, clareza quanto a valores, traumas 

crenças limitadoras e inúmeras outras. A obra apresenta quarenta e cinco, mas, 

deixa claro que não são todos os problemas existentes. 

Em Hoobyar (2015), a autora apresenta uma classificação que considera serem as 

dez maneiras mais poderosas que a aplicação prática da PNL pode mudar sua vida: 

a) Alergias: auxilia a restaurar o sistema imunológico promovendo grande 

melhora; 

b) Obter o que deseja: auxilia a definir metas aumentando as chances de 

sucesso; 
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c) Conviver melhor com os outros: auxilia a entender melhor o que os outros 

querem comunicar e como abordar e apresentar a informação para 

compreensão mais fácil; 

d) Compreender a si mesmo e o que o motiva: fornece várias ferramentas 

para o auxílio no autoconhecimento, aprender como processa as 

informações, as histórias que conta para si mesmo e como armazena as 

informações do passado. Esse conhecimento permite assumir o controle 

da própria vida; 

e) Ficar confortável nas situações novas: auxilia com ferramentas para 

enxergar que se tem todos os recursos necessários e até em excesso 

para enfrentar qualquer situação estressante; 

f) Aprender a criar condições: apresenta ferramentas e estratégias para criar 

relacionamentos, resultando em autoconfiança; 

g) Dissipar situações tensas com mais facilidade: apresenta ferramentas para 

tal e até habilidade para ajudar na satisfação das partes envolvidas; 

h) Persuadir outros sem que eles sintam como se estivessem sendo 

persuadidos. Auxilia a entender como as pessoas processam as 

informações através de detalhes sutis que dará as pistas do que e como 

estão pensando, garantindo vantagem na comunicação; 

i) Tomando decisões: fornece ferramentas sólidas para tomada de decisão, 

esclarecendo propósitos, o que motiva e assim simplificando este 

processo; 

j) Conquistar aquele trabalho que se quer: auxilia na criação de interações 

memoráveis com os recrutadores como também na procura de posições 

adequadas aos objetivos de vida. 

Encontram-se várias obras aplicando cientificamente a PNL, conforme pode se 

observar, por exemplo, em Miranda et al. (1999), onde verifica-se a aplicação da 

PNL em 45 mães com filhos de 18 a 36 meses de vida no objetivo de melhorar o 

desenvolvimento emocional das crianças através do cuidado com a saúde mental 

das mães. Trouxe efeitos positivos sobre o ambiente doméstico. 

Outro exemplo verifica-se em Vianna, Bomfim e Chicone (2006), através de um 

estudo qualitativo, resultado de workshops realizados com profissionais da saúde, os 
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resultados positivos na aplicação da PNL em mulheres vítimas de estupro 

objetivando a melhora de sua autoestima. 

A investigação qualitativa emprega diferentes alegações de conhecimento, 
estratégias de investigação e métodos de coleta e análise de dados. 
Embora os processos sejam similares ao da pesquisa quantitativa, os 
procedimentos qualitativos se baseiam em dados de texto e imagem, três 
passos únicos na análise de dados e usam estratégias diversas de 
investigação. (CRESWELL, 2007, p. 184).  

 

Para verificar a aplicação da PNL, a pesquisa qualitativa foi realizada nas bases de 

conhecimento do portal de Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES), ScIELLO e Science Direct (Elsiever). Delimitando obras 

encontradas através da pesquisa de palavras chaves relacionadas a Programação 

Neolinguística e algumas derivações. As obras selecionadas foram explícitas quanto 

à utilização prática da PNL, compreendidas no período de 2013 a 2016.  

A figura 1, a seguir, mostra um fluxograma da metodologia proposta. 

 
Figura 1: Fluxograma da metodologia proposta 

Fonte: O Autor. 
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Nas pesquisas literárias feitas nas bases de conhecimento foram selecionadas 19 

obras que foram consideradas relevantes para este trabalho, apresentadas a seguir: 

No artigo de Kök (2013), apresenta-se uma pesquisa para entender quais atividades 

da PNL tem efeito promovendo ganhos na compreensão auditiva da língua inglesa 

aplicada em 32 estudantes. Verificou-se melhores resultados acadêmicos. 

Entende-se em Grosu, Grosu e Dobrescu (2014) a realização de um teste aplicado a 

participantes do clube de campeonato de esqui da Romênia com idade de 11 a 15 

anos. O Objetivo principal foi o aumento de performance em competições. 

Visualizou-se a melhora de performance nos treinos e habilidades cognitivas dos 

atletas. 

Em Grosu et al. (2014), observa-se a apresentação de técnicas da PNL para 

melhorar a performance de atletas Junior e Sêniores, cadetes e crianças da 

representação de judô da Romênia. 

Com Florina et al. (2015) apresenta-se parte de um grande trabalho de introdução 

de técnicas da PNL em treinamentos, realizada com atletas de esqui da Romênia 

com idade de 11 a 15 anos. O objetivo de estudar a correlação de foco de atenção e 

ansiedade. Tendo como objetivo um melhor desempenho dos atletas. 

Observa-se em Lashkarian e Sayadian (2015), um estudo com 60 estudantes de 

uma escola Junior de meninas do Irã, apresentando aumento de motivação e 

proficiência na língua estrangeira. 

Em González e Carla (2013) apresenta-se um estudo do efeito da PNL sobre do 

medo de falar em público, aplicado em 32 estudantes de uma faculdade da 

Venezuela. Verificou-se grande melhora no desempenho. 

Em Ferreira e Gaspar (2016), observa-se um trabalho para capacitar docentes e 

contribuir para o sucesso escolar dos alunos. O resultado é um ganho significativo 

no bem-estar dos professores e no desempenho dos alunos. 

Na obra de Ferreira (2016), apresenta se um estivo que visa melhorar o 

desempenho escolar com resultados significantes. 

Observa-se em Mikacic (2015), uma pesquisa na área de educação profissional e 

planejamento de carreira. Indivíduos que tiveram treinamento na PNL e fazem o 

planejamento e seguem tem o controle das vidas e do sucesso. 
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Verifica-se em Hemmatimaslakpak, Farhadi e Fereidoni (2016), um estudo aplicado 

em 60 enfermeiras que trabalham em unidades de saúde críticas, usando PNL para 

redução de stress. O resultado foi o aumento da capacidade de enfrentar situações 

estressantes e redução dos efeitos adversos do estresse ocupacional. 

Em Kötter e Niebuhr (2016), é apresentado um estudo para reduzir o estresse da 

escola médica em candidatos a se preparar para um exame, se mostrando eficaz. 

Observa-se em Pykett e Enright (2015), o alinhamento estratégico de novos modos 

de governança emocional e psicológica característicos da "cultura cerebral" com 

formas intensificadas de gestão do desempenho no local de trabalho em culturas 

organizacionais especificamente neoliberais. Isso promoveu uma cultura de 

otimismo, bom funcionamento e emoções positivas. 

No trabalho de Cheng (2015), propõe-se um estudo da relação entre compradores e 

vendedores em empresas na China no objetivo de manter o sucesso nos negócios. 

Concluindo que rapport é uma ferramenta muito importante para longos 

relacionamentos. 

Verifica-se em Sahebalzamani (2014), um estudo sobre a aplicação da PNL para 

melhorar a saúde mental de 52 estudantes de enfermagem e obstetrícia numa 

universidade do Irã. Mostrou ser eficaz na melhoria geral da saúde e outras 

dimensões. 

Observa-se em Jennings et al. (2014), um estudo objetivando a perda de peso com 

apoio da PNL. O programa contou com 117 participantes num período de um ano. 

Obteve-se bons resultados e altos níveis de satisfação. 

Em Stockdale (2013), apresenta-se um estudo sobre a utilização da PNL para obter 

informações e aprender com instrutores de direção esportiva. 

Encontra-se em Pellón, Nome e Arán (2013), um estudo para entender e melhorar a 

aprendizagem e o rendimento de alunos de medicina. 

Verifica-se em Blaskova et al. (2015), um estudo feito para desenvolver as principais 

competências de professores, aponta a PNL como um instrumento muito adequado 

para desenvolver o potencial e as competências.  

Observa-se em Petrovici (2013), um estudo sobre o impacto dos sistemas sensoriais 

na educação. Trazendo bons resultados. 
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Estas obras selecionadas foram compiladas de acordo com a sua principal aplicação 

identificada, em uma tabela 1 apresentada a seguir: 

 

Principal aplicação Obras de referência 

Aumentar motivação e compreensão no 

estudo da língua estrangeira 

Lashkarian e Sayadian (2015) 

Compreensão auditiva da língua Inglesa Kök (2013) 

Desenvolver competências em 

professores 

Blaskova et al. (2015) 

Educação profissional e Planejamento de 

Carreira 

Mikacic (2015) 

Medo de Falar em Público González e Carla (2013) 

Melhorar a educação Petrovici (2013) 

Melhorar a performance de atletas  Grosu, Grosu e Dobrescu (2014); 

Grosu et al. (2014); Florina et al. (2015) 

Melhorar desempenho escolar Ferreira e Gaspar (2016); 

Ferreira (2016); Pellón, Nome e Arán 

(2013) 

Melhorar saúde mental Sahebalzamani (2014) 

Mudança cultural Pykett e Enright (2015) 

Obter informações melhores Stockdale (2013) 

Redução de Peso Jennings et al. (2014) 

Reduzir Estresse Hemmatimaslakpak, Farhadi e 

Fereidoni (2016); Kötter e Niebuhr 

(2016) 

Sucesso nos negócios Cheng (2015) 

Tabela 1: Resumo da aplicação da PNL 
Fonte: O Autor. 

 

Verificou-se que nas obras escolhidas teve uma frequência maior para as 

aplicações: 

a) Melhorar a performance de atletas; 

b) Melhorar o desempenho escolar. 
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Na etapa de desenvolvimento do artigo buscou-se trazer a fundamentação teórica 

necessária apresentando um pouco da história da PNL, sua relação com a ciência, 

sua aplicação na teoria, a apresentação da metodologia e também a apresentação 

da pesquisa realizada. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Considera-se que o objetivo de realizar a pesquisa literária para identificar a 

aplicabilidade da PNL foi alcançado. 

Conclui-se que existem várias referências que comprovam a eficácia da PNL. E 

também se observou nas pesquisas que sua aplicação traz efeitos colaterais 

positivos de beneficiar a todos os envolvidos no processo de aplicação desta 

ferramenta.  

Também se conclui que este tipo de estudo pode servir de base para uma 

compreensão maior da aplicação da PNL, bem como pode contribuir para seu maior 

reconhecimento científico e da sua eficácia. 

Sugere-se realizar uma pesquisa com maior abrangência, contendo mais palavras 

chaves e um período maior. E também se sugere identificar artigos que relacionam 

alguma técnica usada pela PNL.  
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