
 
 

 
  

FACULDADE ISULPAR 
INSTITUTO SUPERIOR DO LITORAL DO PARANÁ 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM PROGRAMAÇÃO 
NEUROLINGUÍSTICA: EDUCAÇÃO SISTÊMICA PARA QUALIDADE 

DE VIDA 
 
 
 
 
 
 

LOURDES MARIA PERUSSI 
 

TEMPOS HIPERMODERNOS E A PROGRAMAÇÃO 
NEUROLINGUÍSTICA 

 
 
 
 
 
 
 
 

CURITIBA 
2016 

 
 



 
 

 
LOURDES MARIA PERUSSI 

 
 
 
 
 
 

TEMPOS HIPERMODERNOS E A PROGRAMAÇÃO 
NEUROLINGUÍSTICA 

 
Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à 
disciplina de Metodologia Científica como 
requisito parcial para obtenção do título de 
Especialização em Programação Neolinguística: 
Educação Sistêmica para Qualidade de Vida, 
oferecido pela Faculdade ISULPAR. 
Orientador (a): Vânia Lúcia Slaviero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curitiba 
2016 

 
 



 
 

TEMPOS HIPERMODERNOS E A PROGRAMAÇÃO NEUROLINGUÍSTICA 
Lourdes Maria Perussi1 

 
Resumo: Como adaptar e contextualizar a Programação Neurolinguistica para o século atual? 
Utilizando a abordagem do Tom Chung, autor do livro A Qualidade de Vida Começa em Mim, de Joseph 
O’Connor em seu livro Manual de PNL, do autor Gilles Lipovetski em seu livro Tempos Hipermodernos, 
Zygmunt Bauman em seu livro Vida Líquida e Howard Gardner em seu livro Cinco Mentes para o Futuro, 
e o uso da PNL como uma excelente ferramenta para enfrentar os desafios do século XXI. 
Palavras-chave: Qualidade. Reprogramar. Desafios. 
 
 
Abstract: How to adapt and contextualize the Neuro Programming for the present century? Using the 
approach of Tom Chung, author of The Quality of Life begins in Me, Joseph O&#39;Connor in his book 
NLP Manual, Gilles Lipovetski author in his book Times hypermodern, Zygmunt Bauman in his book 
Liquid Life and Howard Gardner in his book Five Minds for the Future, we will analyze the use of PNL 
as an excellent tool to meet the challenges of the XXI century. 
Keywords: Quality. Reprogram. Challenges. 
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INTRODUÇÃO  
 

O século XXI, é a era mais conectada de toda a história da humanidade. Em fração 

de segundos é possível acessar centenas de informações a um simples toque em uma 

tela de celular, tablete, notebook, entre outros dispositivos colocados à disposição das 

pessoas. 

 Há uma carga imensa de informações, a humanidade de um modo geral está vivendo 

um período de intensa troca de informações, trata-se do fenômeno da mega conexão. 

Em poucos segundos é possível falar com pessoas ao redor do mundo, nos cantos 

mais remotos do planeta. 

Atualmente existe uma abundância sem precedentes de informações, e com isto 

inexiste uma divisão clara entre o que é público e o que estava até pouco tempo no 

âmbito da privacidade. 

Trata-se da Sociedade do Espetáculo, como bem frisou em seus ensaios e 

comentários Guy Debord, onde em poucas palavras ele define a sociedade do final 

do século XX e início do século XXI como a sociedade que busca a felicidade externa, 

a excessiva exposição do que é aparente, a necessidade de consumo, onde o Ter se 

sobrepôs ao Ser. 

No livro onde estão compilados grande parte do pensamento e das reflexões de 

Debord, seus ensaios levam a uma reflexão profunda sobre a sociedade atual. 

Quando Debord escreveu estes ensaios, a humanidade estava iniciando o ciclo que 

futuramente seria chamado de pós modernidade. A Europa vivia a efervescência da 

década de 60, mais precisamente no ano de 1968. 

A França se deparava com as marchas em Paris, e neste cenário Debord anteviu 

aquilo que que tornaria muito mais visível nas décadas seguintes, o da sociedade pós-

moderna, a sociedade do consumo, da cultura do efêmero e do descartável. 

Como é possível no século XXI, justamente no período em que a humanidade vive 

algumas das mais significativas mudanças em praticamente todos os campos do 

conhecimento, utilizar de forma assertiva a PNL para alcançar efetivamente um novo 

patamar na comunicação, no comportamento e por que não na evolução humana? 

Como conciliar o efêmero com atitudes positivas diante dos desafios? Como a PNL 

pode contribuir de forma significativa para que o ser humano faça as melhores opções 

para uma vida com verdadeiro sentido e com mais significância? 
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DESENVOLVIMENTO 
 

A humanidade está vivendo aquilo que o autor Gilles Lipovetski chama de tempos 

hipermodernos: 

 
A pós-modernidade representa o momento histórico preciso em que todos os 
freios institucionais que se opunham à emancipação individual se esboroam 
e desaparecem, dando lugar a manifestação dos desejos subjetivos, da 
realização individual, do amor próprio. As grandes estruturas socializantes 
perdem a autoridade, as grandes ideologias já não estão mais em expansão, 
os projetos históricos não mobilizam mais, o âmbito social não é mais que o 
prolongamento do privado – instala-se a era do vazio, mas “sem tragédias e 
sem apocalipse. (BARCAROLLA, 2004 p.22). 
 

Neste universo aparentemente paradoxal onde tudo é para o agora, se faz necessário 

olhar com muito mais cuidado e atenção para o processo de qualidade de vida, onde 

tudo começa na pessoa, se tudo é urgente, há pressa e alta velocidade, como será 

possível olhar e perceber as pessoas? 

Zygmunt Bauman em seu livro Vida Liquida, oferece de forma singular a sua visão do 

homem atual, o Homo eligens, o homem que escolhe. 

Segundo o autor em nenhuma outra época da humanidade, o ato de escolha e opção 

foi tão exacerbadamente autoconsciente como agora. 
 
A liberdade que transforma cada etapa numa escolha, potencialmente fatal, 
nos é dada juntamente com nossa humanidade, da qual é o alicerce, confere 
singularidade a nossa própria existência. Vivemos dentro de uma dolorosa e 
incurável incerteza, sob ameaça constante de “ficar para trás” e ser excluído 
do jogo e impedido de obter qualquer retorno pelo fracasso em atender às 
novas demandas. (ZAHAR, 2009, p.154). 
 

Em tempos de significativa mudança, regido pelas incertezas, ambiguidades e 

paradoxos é possível utilizar a Programação Neurolinguística para obtenção de mais   

qualidade de vida? 

Um pequeno trecho do livro de Tom Chung, a qualidade começa em Mim, é bastante 

elucidativo na questão de como a PNL pode ser uma excelente ferramenta para o 

desenvolvimento das pessoas que vivem na era pós-moderna. 

Reconhecida internacionalmente como a fórmula da excelência humana, a 

Programação Neurolinguística é uma ferramenta que utiliza a linguagem do cérebro 

para potenciar a comunicação, o comportamento e a evolução humana. “A PNL 

tornou-se a tecnologia de escolha do século XXI devido a sua grande eficiência em 

atingir os resultados desejados e, exatamente por este motivo, é procurada por todos 

aqueles que buscam tornar-se uma melhor versão de si mesmos”. 
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Como o homem que escolhe e administra inúmeras contradições e cenários incertos 

obterá a tão almejada qualidade em sua relação com o meio ambiente, relações 

pessoais e a sua relação com o mundo?  

Como contextualizar a Programação Neurolinguística para uma nova abordagem de 

vida? Como abarcar linhas de pensamento aparentemente tão dispares? A vida 

liquida, aquela que escorre rapidamente, que é efêmera, diluída e veloz com a 

abordagem do Dr. Tom Chung, onde a qualidade começa em mim? Portanto a PNL 

mesmo não tratando diretamente do assunto, nos leva a refletir sobre a importância 

do autoconhecimento, com a autorreflexão, auto avaliação é possível entender onde 

estão as potencialidades de cada indivíduo, seus pontos fortes e seus pontos de 

melhorias. 

Na visão de Gilles Lipovetski, Guy Debord e Zigmunt Baumann, os três autores de 

formas distintas, abordagens diferenciadas, tem em comum a ideia de que o homem 

atual está em busca apenas do superficial, do efêmero. Aparentemente isto é um 

paradoxo. 

As abordagens de Gilles Lipovetski e de Zygmunt Bauman são complementares, 

porém ao deitar um olhar supérfluo sobre a abordagem de Tom Chung em seu livro a 

qualidade começa em mim, pode-se concluir que ela pode ser interpretada como 

diametralmente oposta ao pensamento de Lipovetski e Bauman;  

Tom Chung assim como Joseph O’Connor trazem a questão da importância da 

pessoa se conhecer, descobrir suas potencialidades, ter uma vida com mais sentido 

e qualidade, por outro lado Zygmunt, Lipovetski e Debord mostram uma sociedade 

pouco preocupada com este aspecto. 

Na sociedade do espetáculo, pós-moderna ou da vida liquida o ponto central é a 

felicidade imediata e o prazer mundano, o hedonismo. Logo adiante tudo isto pode ser 

descartado, o que se concluí é que nesta sociedade não há espaço e tempo para as 

descobertas de si mesmo. 

A PNL quando aplicada de maneira ecológica, portanto dentro de seus preceitos 

fundamentais está muito próximo do poema atemporal: “Aquele que conhece o outro 

é inteligente. Aquele que conhece a si mesmo é sábio. Aquele que conquista o outro 

tem força. Aquele que conquista a si mesmo é poderoso. Sem agir, ensina as pessoas 

a se aperfeiçoarem por sí mesmas”. (HEMUS, 2002 p.47). 

Tom Chung, no capítulo 1, do seu livro A qualidade começa em mim aborda de 

maneira singular aquilo que é desafiador em função do novo. 
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Cabe aqui uma reflexão, da importância de se contextualizar a abordagem da PNL 

nos tempos de vida liquida e no mundo hipermoderno. 

Justamente neste ponto vale ressaltar que a PNL traz em seu âmago a questão da 

estratégia de flexibilidade. A frase de HELEN KELLER, 2008, pode resumir bem o 

quanto é fundamental a flexibilidade, assim é possível deixar de insistir em uma 

determinada estratégia que não está dando certo: “Quando uma porta se fecha, outra 

se abre, acontece que olhamos tanto tempo para a porta fechada que deixamos de 

ver aquela que se abriu”. 

Ao aplicar este conceito na vida, pode-se compreender melhor o ciclo em que a 

humanidade se encontra, é a era da megavelocidade, o real e o virtual por vezes se 

confundem, a felicidade precisa acontecer a todo o momento, as redes sociais ditam 

o ritmo, a moda e os modismos, os acontecimentos se sobrepõem em camadas 

sobrepostas. 

Tudo é rápido, veloz, nada permanece por muito tempo, como tão bem frisa Zygmunt 

Bauman, a vida escorre, esta é a época da alta velocidade, do surgimento de 

megatendências que desaparecem tão rápido como surgem. Em seu livro A qualidade 

começa em mim, Tom Chung, preconiza que para compreender qualquer tipo de 

informação ou proposta nova, é de fundamental importância passar por determinados 

processos e preencher certas condições prévias.  

A pessoa deve ter uma percepção real da situação e dos desafios atuais, uma visão 

compelidora de onde e como gostaria de estar no futuro, estar genuinamente 

interessada em receber novas informações, descobrir a estrutura em que ela está 

organizada, saber relacioná-la com ideias e atividades já existentes e examiná-la sob 

diferentes perspectivas.  

Para o autor Howard Gardner: 
O requisito mais importante para a compreensão é ter uma atitude de 
humildade intelectual; ser capaz de admitir a ignorância quando não se 
entende algo. A capacidade de admitir que não sabe é libertadora, permitir-
se não saber tudo faz a pessoa relaxar, este é o estado de espirito ideal para 
receber informações novas. Quanto menos preconceitos houver diante de um 
assunto, mais à vontade a pessoa vai se sentir em ralação a não saber, maior 
será a sua capacidade de compreender e aprender”. (NOVO SÉCULO, 2007, 
p. 45) 
 

Gilles Lipovetski menciona no seu livro Tempos Hipermodernos, que a civilização 

humana vive o período das relações e vínculos com o efêmero, “há uma ditadura feroz 

da estética corporal”, com esta perspectiva em mente, é fácil perceber o fenômeno do 
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efêmero com bastante evidência nas relações humanas, na emoção, nos sentimentos 

e também nas percepções. 

A sensação vigente é de insegurança, a saúde se impõe como uma verdadeira 

obsessão para as massas, o terrorismo, as catástrofes anunciadas e não anunciadas, 

as epidemias são invariavelmente notícias de primeira página, logo o assunto se 

esgota e é sobreposto por algo mais catastrófico ou de comoção maior. A ordem 

vigente é de proteção, segurança, defesa, sejam elas de conquistas sociais ou mesmo 

de um país e do planeta. 

Diante de um cenário pouco alentador que Gilles Lipovetski descreve, faz-se 

necessário olhar de forma mais aprofundada para os ensinamentos da PNL, o 

exemplo vem de Tom Chung, sua visão é de esperança e de otimismo, ele faz um 

contraponto interessante com a “cultura do descartável”. 

Ele disponibiliza preciosos ensinamentos no sentido de que é necessário 

compreender o presente para criar estratégias de atingimento de resultados no futuro. 

“Assim como os flexíveis bambus, os homens de espirito superior podem vergar por 

alguns momentos sob pressão, porém não se quebram”, este é um provérbio chinês 

da época da dominação Manchu, que eternizou o bambu como símbolo da resistência 

aliada a flexibilidade. 

Se de fato como dizem os autores Gilles Lipovetski, Debord e Bauman estamos na 

sociedade do descartável, as relações humanas também passam por esta 

transformação. O que é duradouro? O que permanece por mais tempo? Agora é 

extremamente importante ter centenas de “amigos” em redes sociais, pouco 

importando se de fato se conhecem pessoalmente, o mais importante neste caso é a 

quantidade e não necessariamente a qualidade. 

Como diante deste novo desafio que a humanidade se depara, as pessoas podem 

usar os ensinamentos, as técnicas e a abordagem da PNL para de fato, a humanidade 

encontrar o caminho da autorrealização, da vida com efetiva qualidade e das relações 

sociais mais saudáveis? 

Um passo fundamental para obter isso é pensar no sentido de ressignificar, nos mais 

diversos campos da vida: Ressignificar a vida, as relações sociais, o trabalho, as 

relações familiares, o meio ambiente, entre outros. 

A PNL pode ser uma ferramenta extremamente útil para as pessoas que estão em 

busca de um modelo diferenciado, uma abordagem nova para enfrentar todos os 

desafios do sec. XXI. 
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A PNL quando utilizada de forma adequada é uma ferramenta poderosa de mudança, 

em especial de comportamento, com o uso de algumas de suas técnicas é possível 

revisitar o passado, mudar a história pessoal, ressignificar velhos e ultrapassados 

conceitos, realinhar a percepção sobre determinados eventos da vida, criar novas 

formas de avaliação de situações traumáticas, dar de fato um novo sentido e 

significado para a vida, adotar novas estratégias que podem contribuir para a 

obtenção de relacionamentos mais saudáveis. 

Independente de situações ou fatores externos, quando o ser humano está imbuído 

de vontade, de um real interesse em alcançar determinados resultados, o ambiente 

pode ser desfavorável, o resultado será atingido, esta é sem dúvida a chave que a 

PNL nos apresenta. 

Todas as pessoas têm a liberdade de escolher se querem ou não utilizar as 

ferramentas que a PNL disponibiliza, é este é um dos pontos mais favoráveis que a 

PNL tem para enfrentar os desafios da era do descartável, dos tempos de vida liquida, 

ou seja: a liberdade de escolha, não há necessidade de seguir algum modismo 

absolutamente efêmero. 

Como tão bem frisa TOM CHUNG, em seu livro. A qualidade começa em mim. “Todo 

o sucesso no sentido mais profundo da palavra, e que está intrinsicamente ligado a 

forma como cada pessoa lida com a sua forma do que significa sucesso, dos seus 

desafios, seus medos, suas limitações e sobretudo como utiliza o seu potencial. A 

PNL não apareceu inteiramente formada a partir do nada. Tem uma história intelectual 

e uma base filosófica. Ela foi desenvolvida com a reunião de muitos fios diferentes 

para tecer a tapeçaria da PNL”. (NOVO SÉCULO, 2007, p. 74). “ 

A vida é uma sucessão de pequenas decisões que levam a grandes mudanças e o 

século XX e início do século XXI estão cheios de incontáveis pequenas mudanças que 

vem transformando a face do nosso planeta.  

Naturalmente as mudanças não ocorreram ao acaso, nem aconteceram aos saltos, 

elas foram se sobrepondo sem que a humanidade, em alguns casos, se desse 

totalmente conta do que ocorria. 

Ao analisar um único segmento, o de telefonia móvel, vamos constatar que a evolução 

dos aparelhos telefônicos é algo extraordinário. 

 

 

 



8 
 

Figura 2 O aparelho Motorola PT-550, que ficou conhecido como ‘tijolão’, foi o primeiro celular 
vendido no Brasil. Comercializado na década de 90, seu lançamento aconteceu inicialmente no Rio 
de Janeiro e depois em São Paulo. Além da mobilidade, o que o diferenciava de um telefone comum 
era a agenda integrada e o fato de identificar ligações. Em cores cinza escuro ou claro, o PT-550 
media 22,8 centímetros de altura e pesava 348 gramas. O visor mostrava sete números na cor verde 
e algumas mensagens do sistema em verde ou vermelho. A bateria permitia até duas horas de ligação 
e 15 horas em stand-by. O aparelho tinha 12 botões padrões de números e sinais, e outros 10 botões, 
sendo oito logo abaixo dos números, com funções como ligar, desligar e rediscagem, e dois na lateral, 
para controlar o volume. Nos EUA, o celular era comercializado entre U$2,495 e U$3,495 e no Brasil, 
entre 500 e 750 cruzados, mais 350 ou 400 cruzados para a linha.O PT-550 tinha o nome original 
Motorola MicroTAC 9800X e o aparelho fazia parte da linha de celulares analógicos lançada em 1989. 
Umas das inovações era a peça chamada ‘flip’, que protegia o teclado quando o celular estava 
fechado e cobria a boca do usuário no momento em que era utilizado.  Com a evolução tecnológica, 
os aparelhos ficaram menores, mais leves e com recursos inimagináveis na época dos primeiros 
equipamentos lançados. Atualmente, os mais modernos tiram fotos em alta resolução, acessam a 
internet, têm TV digital, GPS, entre outros serviços. Fonte: http://www.rankbrasil.com.br/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                    

                                                      Figura1 e 1Fonte: http://www.tecmundo.com.br/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os aparelhos celulares da atualidade, são utilizados para uma série de atividades e 

inúmeras funções, o que menos se utiliza, em especial entre os jovens é fazer uma 

http://www.rankbrasil.com.br/
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chamada! Sendo que inicialmente os celulares foram criados para facilitar as ligações 

telefônicas! A forma de comunicação mudou radicalmente nas últimas décadas e os 

meios de comunicação sofreram uma verdadeira revolução em especial nos últimos 

10 anos. 

Este é um pequeno exemplo das mudanças significativas em todos os campos da 

ciência, ocorridas de 1990 até 2016. Nos anos 90 as comunicações não eram digitais, 

os grandes players ainda não estavam firmados no país, quem observasse naquele 

momento a chegada os primeiros celulares não poderia imaginar onde chegaríamos 

no século XXI. Se extrapolarmos este conceito de mudança para as questões 

humanas, vamos observar também uma grande e significativa mudança no mundo. 

O mapa do nosso planeta mudou quase que por completo,  a União Soviética e todo 

o bloco comunista da Europa se dissolveu, Hong Kong foi devolvido para a China, em 

1990 surgiu a comunidade europeia mais conhecida como mercado comum europeu, 

na nova ordem mundial surgiram os BRICS, as relações comerciais passaram por 

uma profunda transformação, a era mais globalizada transferiu capital de países ricos 

para países emergentes, a China se transformou em uma das maiores potencias 

econômicas do mundo, a humanidade se viu às voltas com intensas guerras, Iraque, 

Irã entre outras, e mais recentemente nos deparamos com um desafio novo a dos 

refugiados que vem de diversas partes do mundo e chegam até a Europa. 

A sociedade do espetáculo, da vida liquida e dos tempos hipermodernos está se 

deparando com situações totalmente inusitadas e paradoxais; 

Como enfrentar tantos desafios extremamente complexos, qual é a nova configuração 

do mundo, quais são as novas exigências globais, como o homem sobreviverá em um 

ambiente tão desafiador? Quais são os novos desafios do milênio? Como o mundo 

reagirá para encontrar o tão sonhado equilíbrio, paz e prosperidade?  

A sociedade do espetáculo tem mostrado sua faceta mais temida, a do egoísmo 

exacerbado, a do estado egoíco levado ao extremo, a humanidade tem se mostrado 

em sua grande maioria pouco preocupada com o destino do planeta, com a 

distribuição justa de renda, com o acolhimento de povos que saem de seus países 

sem nenhuma perspectiva de melhora?  

Os grandes temas que a humanidade debate na sociedade do espetáculo é da 

banalização, entre eles da violência, do terrorismo, da fama a qualquer preço, do 

hedonismo desenfreado. 
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Como é possível com o uso da PNL modificar este cenário em que o planeta nunca 

esteve tão repleto de oportunidades e prazeres mundanos e passageiros e ao mesmo 

tempo tão mergulhado na dor, em especial a da dor coletiva em face das tragédias 

coletivas?  

Como fazer uso da PNL não apenas no aspecto do sucesso material e sim num 

sentido muito maior, mais elevado e com verdadeiro propósito, sentido e significado? 

A PNL propõe a excelência das nossas relações, sendo elas: Relações consigo 

mesmo, autoconhecimento, estabelecer relações saudáveis com as pessoas, e o 

sentido de ecologia, no aspecto mais profundo, a ecologia dos relacionamentos; 

Uma das perguntas mais poderosas a PNL nos ensina e que justamente tem um 

sentido de ecologia profunda é o para que?  

Com a humanidade vivendo na era do “descartável”, na sociedade 

predominantemente voltada para o efêmero, a pergunta de ecologia – “ Para que”? 

Vem de encontro do sentido maior das atitudes, ações e comportamentos. 

O Homem ao adotar esta simples pergunta nos seus relacionamentos, poderá 

qualificar melhor o que busca em termos de convivência, ressalte-se aqui por 

convivência todos os relacionamentos desenvolvidos, no afetivo, familiar, amigos, 

comunidade, trabalho e relacionamento com o planeta. 

Com o “Para que”? É possível fazer o desdobramento para vários aspectos da vida, 

que vão desde produtos para consumo até os relacionamentos mais profundos.  

A partir desta pergunta já não há mais necessidade de adquirir coisas desnecessárias, 

o consumo pelo consumo já não cabe mais. 

A referência de vida adquire um novo sentido, as relações desde as mais simples até 

as mais complexas podem se tornar mais saudáveis e com verdadeiro sentido, é 

possível olhar para o mundo de forma mais significativa, sem o aspecto do 

descartável, do efêmero, do espetacular, dos padrões de estética impostos de 

maneira ditatorial, do consumismo sem sentido. 

Como tão bem menciona JOSEPH O´CONNOR, 2014, EM seu livro Manual de 

Programação Neurolinguística, 10ª edição “Há tantas coisas no mundo que você 

poderia estar aproveitando. Olhe, ouça e sinta. Você gostará muito mais do que faz e 

aumentará a flexibilidade do seu pensamento”.   

Cabe aqui um pequeno comentário sobre a teoria de EDVARD DE BONO, 2007, em 

seu livro Novas Estratégias do Pensamento, o autor propõe que a inteligência e a 

sabedoria precisam andar juntas. “Muitas pessoas inteligentes não são propriamente 
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sábias e muitas pessoas que não são inteligentes no sentido convencional são 

sábias”. 

O que De Bono diz aqui é a de saber usar todas as ferramentas que estão disponíveis 

e transformar os conhecimentos adquiridos em sabedoria; 

Sabedoria de adequar o melhor da PNL no século da alta velocidade, saber distinguir 

na era da “vida liquida” aquilo que é essencial e importante, ter a sabedoria de 

flexibilizar onde se faz necessário, ampliar as oportunidades de alcançar objetivos que 

façam sentido, com a focalização no essencial. 

A PNL bem aplicada, e em consonância com as novas estratégias dos diversos 

campos da física, da psicologia, da neurociência, da semiótica, da sociologia, da 

antropologia pode ser uma excelente ferramenta de mudança de comportamento para 

a humanidade. 

Faz-se necessária uma readequação dos conceitos básicos da PNL publicados na 

década de 60, para a realidade do século XXI, os desafios da atualidade são novos, 

novas teorias, descobertas e conhecimentos estão disponíveis. 

A humanidade vive no século da alta velocidade, onde há uma superabundância de 

informações, trata-se da era das mega conexões, onde tudo acontece ao mesmo 

tempo, os padrões de comportamentos estão mudando muito rapidamente, o sucesso 

material está se sobrepondo ao Ser. 

Trata-se do período da “emergência” onde tudo emerge, os eventos ocorrem sem uma 

definição clara de onde, como e por que começaram? Sem liderança, sem objetivo 

definido, mas com poder e capacidade de mobilização instantânea e de forma 

extraordinária. 

A autoridade constituída como se conhecia tende a desaparecer, fronteiras se 

modificam rapidamente, países praticamente desaparecem em alguns meses, este é 

um acontecimento impar na sociedade. 

O poder está se deslocando do Estado para a comunidade, a força da conectividade 

pode construir ou ruir impérios; o que é moda hoje, amanhã já se tornou obsoleto. 

Diante deste cenário onde o predomínio é da incerteza, cada vez mais o homem sairá 

em busca soluções que passam pela capacidade adaptativa e a PNL pode se tornar 

um referencial para a continua e permanente busca do ser humano pela felicidade, 

paz e realização plena. 

Está é a era da fragmentação, a realidade é tomada de uma parte reduzida e a 

tendência é tornar esta pequena fração e considerar como a realidade vigente; 
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Cada ser humano é coautor de tudo que se cria, a realidade fragmentada é em última 

instância a pequena fração de realidade que cada pessoa cria para si. 

Os preceitos da PNL podem contribuir para que a humanidade possa adentrar numa 

nova forma de observar o mundo, começando pela mudança interna que vai se refletir 

no exterior, consequentemente a co-criação também irá refletir esta mudança. 

Uma nova realidade irá emergir desta nova forma de percepção de si e do mundo, 

faz-se necessário que a abordagem tradicional da PNL receba uma “repaginação” 

mais adequada aos novos desafios do milênio, sem naturalmente perder a sua 

essência e seus valores mais significativos. 

A Humanidade está diante de um novo ciclo, e está adentrando no paradoxo da 

modernidade, onde progresso e declínio ocorrem concomitantemente.  

O progresso mais significativo ocorreu e vem ocorrendo de forma muito mais 

perceptível nas áreas da ciência e da tecnologia, o que levou a níveis notáveis de 

conforto material, educação, saúde, disponibilidade de informações, entre outros 

campos. 

No entanto, este progresso não tem caminhado junto com a ética, com a distribuição 

mais justa de renda. 

Os avanços nos níveis de ciência caminharam a passos largos, porem as questões 

fundamentais como uma real sociedade em equilíbrio, distribuição mais adequada de 

renda, paz entre as nações, acesso a saúde, meio ambiente, bioética, educação, 

alimentação, de fato não foi resolvida. 

Guerras altamente destrutivas, terrorismo, materialismo exacerbado, ideologias 

ligadas a alienação e radicalismo religioso podem levar a humanidade a um processo 

mais aprofundado de fragmentação, de dissociação dos conceitos adquiridos 

largamente divulgados tais como: igualdade, irmandade, fraternidade e prosperidade 

para todos os povos, sem distinção de raça, credo ou orientação filosófica e religiosa. 

A PNL pode ser utilizada como uma alternativa positiva e construtivista para que o 

homem faça as perguntas certas a si próprio, encontrando com isso a coerência entre 

o seu interior e o mundo. 

Por meio da PNL possa o ser humano descobrir suas potencialidades e que elas 

sejam disponibilizadas em prol de um planeta bem conservado, tratado de forma 

respeitosa e sem o viés somente de exploração. 
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Que o homem tenha mais coerência em termos do que pensa, sente e age. 

Congruência entre o pensar sobre o bem e a ética, o sentir de forma respeitosa e por 

fim agir com responsabilidade, ética e integridade.   

Como bem expressa o educador Howard Gardner, em seu livro Cinco Mentes para o 

Futuro, é fundamental que as pessoas desenvolvam para o milênio uma mente 

disciplinada, sintetizadora, criativa, respeitosa e ética.  

Mente disciplina: Saber trabalhar de modo permanente para melhorar a habilidade e 

o conhecimento.  

Mente sintetizadora: Percebe a abundância de informações das mais diferentes 

fontes, entende, avalia objetivamente e as reúne de maneira lógica e inteligível.  

Mente criadora: Rompe barreiras, apresenta novas ideias, evoca formas inéditas de 

pensar, chega a conclusões e respostas inesperadas. 

Mente respeitosa: Entende as outras pessoas em seus próprios termos, busca 

transmitir sua confiança nelas e tenta ao máximo trabalhar conjuntamente e ser digno 

de confiança 

Mente ética: Reflete sobre a natureza do próprio trabalho e sobre as necessidades e 

desejos da sociedade em que vive. 

Para Howard Gardner as novas configurações de mundo pedem novas configurações 

de mentes, novos valores pedem novas formas de pensar, sentir e agir; 

A Humanidade pensa localmente e age globalmente, este é um novo paradigma que 

tem validade para pessoas, organizações e governos. 

Para o autor de cinco mentes para o futuro, os desafios deste século estão 

estreitamente ligados aos relacionamentos, em especial, como relacionar-se consigo 

mesmo e com o mundo.  

A hipermodernidade exige uma nova reconfiguração do homem, portanto com novas 

demandas e novas formar de comunicação e diálogos. Para Howard Gardner o século 

XXI pertencerá as pessoas capazes de pensar de módulo triplo. 
 
Quem não conseguir desenvolver a capacidade de pensar de modo triplo, 
está destinado a sucumbir profissionalmente e socialmente. No mundo onde 
a informação é superabundante, no qual, para se fazer a escolha justa é 
necessário deixar-se guiar pela capacidade de síntese ou por uma intuição 
bem treinada. (ARTMED, 2007 p. 49) 
 

HOWARD GARDNER, 2007, tem uma visão positiva e otimista sobre a “Era dos 

tempos hipermodernos”, sua opinião e percepção estão muito próximas da PNL. Ele 

faz uma contextualização interessante sobre as oportunidades que advém dos tempos 
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de vida liquida, sendo que Zygmunt Bauman é muito mais crítico e pessimista na sua 

percepção. 

Para Bauman os tempos de liquidez tornam tudo absolutamente obsoleto em 

pouquíssimo tempo, o mundo do descartável não se fixa em nada, não a tempo para 

pensar de forma mais aprofundada, os relacionamentos mantem-se na 

superficialidade e as reflexões sobre temas importantes como espiritualidade, 

felicidade compartilhada e ética, ficam relegados a segundo plano, quando não 

totalmente esquecidos.  

Para Howard Gardner é tempo de aproveitar as possibilidades de mudança de um 

modelo mental com vistas a inovação a as oportunidades. Para o autor este é o 

momento para identificar pessoas que possam construir projetos em forma de 

parceria, compartilhar talentos, entender a mente das pessoas, construir relações 

sustentáveis, agir com vistas ao novo, ter flexibilidade e resiliência. 

Tom Chung, sabiamente descreve as mudanças tecnológicas, e sinaliza que a 

comunicação e os relacionamentos saudáveis a ética ainda fazem a diferença, mesmo 

que a humanidade esteja presenciando a era do espetáculo e do efêmero.  
A ciência e a tecnologia evoluíram muito nas últimas décadas, e com isso, 
mudaram também os costumes e os estilos de vida. Mas a qualidade do 
relacionamento e da comunicação ainda depende do bom e sólido 
desenvolvimento do caráter humano, da nobreza dos princípios e da 
amplitude e qualidade do nosso sistema de crenças que deve estar aberto, 
portanto com flexibilidade para aceitar o novo.(NOVO SÉCULO, 2002, p.17).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A PNL não se esgota com um artigo de aproximadamente quinze páginas. Ela traz em 

sua essência ensinamentos valiosos para todas as pessoas que buscam efetivamente 

a sua realização pessoal, seu sucesso que não precisa necessariamente ter o sentido 

apenas do material, existem várias formas de se entender sucesso, o campo é vasto, 

assim como é vasto o campo de aplicação da PNL. 

É necessário fazer uma contextualização para que ela se mantenha viva em pleno 

século XXI. 

 O ponto fundamental é que no Brasil o acesso as técnicas da PNL ainda são 

restritivas, os cursos de formação básica ainda estão longe de permitir o acesso a um 
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público maior, o que por si só é lamentável, a PNL ainda permanece restrita a um 

público com poder aquisitivo maior. 

A PNL quando bem aplicada, e contextualizada caminha “de braços dados” com os 

novos conceitos da neurociência, da ética, dos princípios fundamentais de valores, 

com foco no ponto principal que é o crescimento do ser humano.  

Os tempos hipermodernos um dia darão lugar a tempos de maior coerência entre o 

pensar, sentir e agir, a PNL pode e deve contribuir para de fato o ser humano estar 

mais consciente do seu papel enquanto “homem do seu tempo”, tendo mais atenção, 

cuidado e assertividade na comunicação com as pessoas, e com o relacionar-se 

consigo mesmo, consequentemente relacionar-se melhor e com muito mais qualidade 

com o mundo.  
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