
 

 
 

FACULDADE FATEC 

FACULDADE DE TECNOLOGIA DE CURITIBA 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM PROGRAMAÇÃO 

NEUROLINGUÍSTICA: EDUCAÇÃO SISTÊMICA COM QUALIDADE 

DE VIDA 

 

 

 

 

 

ELLEN MOREIRA DA SILVA 

 

 

 

 

 

A APLICABILIDADE DA MÚSICA NA PROGRAMAÇÃO 

NEUROLINGUÍSTICA DENTRO DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM 

DE ADULTOS 

 

 

 

 

 

 

CURITIBA 

2020 



 

 
 

 

 

ELLEN MOREIRA DA SILVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A APLICABILIDADE DA MÚSICA NA PROGRAMÇÃO NEUROLINGUÍSTICA 

DENTRO DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DE ADULTOS 

 

 

 

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURITIBA 

2020 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à 

disciplina de Metodologia Científica como requisito 

parcial para obtenção do título de Especialista no 

Curso de Especialização em Programação 

Neurolinguística: Educação Sistêmica com 

Qualidade de Vida, oferecido pela Faculdade 

FATEC. 

Orientador (a): Vânia Lúcia Slaviero 



 

 
 

 A APLICABILIDADE DA MÚSICA NA PROGRAMAÇÃO NEUROLINGUÍSTICA 
DENTRO DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DE ADULTOS 

 Ellen Moreira da Silva 1 

 

 

RESUMO 

O objetivo da pesquisa é estimular a utilização da música com técnicas de Programação 
Neurolinguística - PNL para a aquisição de habilidades em adultos. Os criadores da PNL e outros 
autores foram escolhidos para a fundamentação teórica e metodológica com o intuito de apresentar as 
possibilidades que a mente possui para auxiliar na introdução e retenção de conhecimento. Espera-se 
como resultado que o artigo traga uma visão ampliada de como a PNL e a música podem ser aplicadas 
no aprendizado de adultos. 

 

PALAVRAS CHAVES: Música e Programação Neurolinguística; Aprendizagem significativa de 

Adultos; Música como ferramenta. 
   

 

 

ABSTRACT  

The objective for research is to encourage the use of music with Neuro-Linguistic Programming (NLP) 
techniques to acquire skills in adults. The creators of NLP and other authors were chosen as a 
theoretical and methodological foundation to help introduce and store knowledge. The results of this 
article will create an expanded understanding of Neurolinguistic Programming and how music can be 
applied in adult learning. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O presente artigo relaciona a Programação Neurolinguística e a Música como 

ferramentas para a aprendizagem significativa de adultos. Considerando que os 

adultos solicitam uma abordagem direcionada a suas prévias experiências e a sua 

necessidade de aprender, o estudo tem o intuito de compartilhar maneiras em que a 

música contribui para a aquisição de conhecimento.  

A ideia inicial para esse trabalho surgiu após uma vivência de 

acompanhamento de aprendizagem, em que iniciava-se homeschooling com uma 

menina de 2 anos, na Califórnia, EUA, em junho de 2020. Uma música foi apresentada 

todos os dias com o intuito de desenvolver o hábito de lavar as mãos sem ser solicitado 

ao retornar do parque, antes das refeições e ao utilizar o banheiro. 

O sucesso ocorreu quando a menina passou a cantar as músicas antes de 

executar a lavagem das mãos e não houve a necessidade de cobrar por tal 

comportamento. Um vídeo ilustrando o que precisava ser feito também foi visto várias 

vezes, pois a língua materna é inglês, contudo a menina estava aprendendo 

português. Portanto, a introdução do vídeo com a música em português trouxe a 

efetiva mudança de comportamento.  

Assim, todas as vezes que a música era cantarolada a menina lembrava do 

que havia aprendido. O processo de lavar as mãos e qual o momento apropriado para 

essa ação. Ao ser bem sucedida essa experiência, acredita-se que a música em 

adultos pode ter um efeito semelhante.  

Portanto, o objetivo geral é incentivar a utilização da música com técnicas de 

PNL para a aprendizagem de adultos em uma nova tarefa. Essa nova tarefa pode ser 

uma habilidade específica ou mesmo em algum evento específico. O objetivo é 

alcançado por meio da utilização da música na introdução e na conclusão do que será 

aprendido, criando a conexão necessária para que o conhecimento seja retido, 

aprendido e reaprendido. Então, para esse trabalho, foi escolhido trabalhar a música 
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como ferramenta dentro do processo que já ocorre na aquisição de aprendizado de 

adultos. 

Para isso, é necessário o conhecimento do que é a Programação 

Neurolinguística e como se desenvolve a aprendizagem adulta. Dessa forma, a 

próxima etapa é a apresentação da música, alguns estudos que demonstram o 

potencial que ela possui ao ser aplicada no cotidiano. Em seguida, serão 

demonstrados exemplos de atividades e situações de aprendizagem em que a música 

e PNL estão incluídas. Concluindo o trabalho com sugestões para novas pesquisas. 

 

 

DESENVOLVIMENTO  

 

 

1. A Programação Neurolinguística 

A Neurolinguística pertence inicialmente a neuropsicologia, uma área que 

estuda a capacidade cerebral relacionada à linguagem. As aplicações do 

conhecimento da neurolinguística ainda estão em descoberta, pois seus estudos 

permitem a utilização dela em diversos meios (GARCIA, 2020, p. 8-12). 

A Neurolinguística a grosso modo caracteriza um campo de 
investigação que se interessa pela cognição humana (o que inclui seus 
aspectos sócio-culturais, neuropsicológicos, afetivos, biológicos, etc.), 
e de maneira mais específica pela linguagem e por processos afeitos 
a ela. O conhecimento sobre o funcionamento cerebral permite uma 
maior eficiência no ensino de uma disciplina em qualquer nível. O 
funcionamento cerebral pode ser considerado uma arte porque cada 
pessoa imprime seu estilo, sua personalidade àquilo que faz. 
(GARCIA, 2020, p. 13) 

A Programação Neurolinguística, com essa denominação, começou no início 

da década de 1970, na Universidade da Califórnia, por meio do matemático e cientista, 

Richard Bandler. As experiências feitas eram baseadas nos resultados positivos que 

outros psicólogos obtinham na época, como Virginia Satir e Milton Erickson 

(BANDLER, 2008, p. xix). 
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Bandler (2008, p. xxv) descreve que no início o interesse era em pessoas que 

haviam vencido fobias, não nas que as tinham no momento. A experiência iniciava por 

meio de uma meticulosa entrevista, fazendo uso da técnica desenvolvida por ele e 

John Grinder, o Metamodelo. “O Metamodelo é um meio para perguntar questões a 

fim de descobrir como as pessoas processam informações naquela ocasião. Não se 

preocupando com como eles processaram a informação no passado, ou mesmo como 

eles irão processar ela no futuro, mas o que eles fazem exatamente agora”2 

(BANDLER, 2008, p. xxv, tradução nossa, original no rodapé). Ou seja, são perguntas 

que permitem a descrição do que a pessoa está vivenciando internamente, para se 

tornar claro o pensamento presente. 

Essa técnica permitiu a descoberta de padrões nos medos e o ensino do que 

Richard Bandler chama de ‘lição’ que as pessoas precisam aprender para as fobias 

acabarem. Essa lição consiste em entender como a pessoa pensa sobre determinado 

assunto (por meio do metamodelo, ou seja, perguntas) e auxiliar ela a pensar 

diferente. “Quando você pensa em uma nova maneira, você começa a fazer novas 

coisas e você começa a sentir novas coisas”3 (BANDLER, 2008, p. xxvii, tradução 

nossa, original no rodapé). 

John Grinder, psicólogo e linguista, também é parte do processo que resultou 

na PNL. Eles trabalharam a ideia iniciada por Gregory Bateson e Marshall McLuhan, 

de que as pessoas constroem representações mentais da vida ao seu redor. Grinder 

e Bandler chamaram as representações mentais de submodalidades. O mundo fora é 

reproduzido na mente de cada pessoa como se fosse um filme ou imagens por meio 

dos 5 sentidos. Eles descobriram que as pessoas pensam no formato de imagens, 

palavras, sentimentos, gostos, cheiros e sons (BANDLER, 2008, p. 7). 

Nós como seres humanos não atuamos diretamente no mundo. Cada 
um de nós cria uma representação do mundo em que nós vivemos - 
isso é, nós criamos um mapa ou modelo no qual nós usamos para 
gerar nosso comportamento. Nossa representação do mundo 
determina em grande medida o que nossa experiência do mundo será, 

 
2 The Meta Model is a way to ask questions to find out how people process information at that time. It's 

not concerned with how they processed it in the past, or even how they will process it in the future, but 
what they do right now. 
 
3 When you think in a new way, you get to do new things and you get to feel new things. 
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como nós vamos perceber o mundo, quais escolhas nós veremos 
disponíveis para nós a medida em que nós vivemos no mundo4 
(BANDLER; GRINDER, 1975, p. 7, tradução nossa, original no 
rodapé). 

Suas imagens mentais, seus sons e sentimentos todos possuem 
determinadas qualidades. Suas imagens, por exemplo, têm brilho e 
cor, seus sons têm ritmo e tom, seus sentimentos, certa textura e 
temperatura. Em PNL, essas qualidades são conhecidas como 
‘submodalidades’. Submodalidades são a forma como estruturamos 
nossas experiências. Os sentidos são as ‘modalidades’ que usamos 
para pensar; assim, as qualidades da experiência sensorial são 
submodalidades. Embora sejam conhecidas como submodalidades, 
não são inferiores, subordinadas ou abaixo das modalidades, e sim 
uma parte integrante destas. Não se pode ter uma experiência 
sensorial sem essas qualidades (O’CONNOR, 2014, p. 107). 

O estudos realizados por eles consideraram que o sistema nervoso possui a 

capacidade de filtrar o que as pessoas experienciam pelos sentidos, resultando em 

um ‘mundo’ diferente para cada pessoa, conforme suas restrições neurológicas ou 

filtros que inicialmente ocorrem conforme a genética familiar (BANDLER; GRINDER, 

1975, p. 9). 

Dentro dos filtros estão também as restrições sociais, como as pessoas em 

seus círculos sociais percebem o mundo e como isso é aceito pelos demais. A 

característica mais relevante socialmente é a linguagem. Como a capacidade 

linguística contribui com a experiência social das pessoas e cria uma diferença entre 

comunidades que falam diferentes idiomas por causa de como elas percebem o 

significado de cada palavra (BANDLER; GRINDER, 1975, p. 12). 

Assim como as digitais diferem de uma pessoa para outra, as percepções 

individuais criam um mundo único para cada ser humano. Cada experiência de vida, 

os gostos, interesses, hábitos, regras, comportamentos, coisas que não gosta, 

escolhas feitas, etc criaram um modelo de mundo único para cada indivíduo 

(BANDLER; GRINDER, 1975, p. 12-13). 

Segundo Bandler e Grinder (1975, p. 14), as pessoas fazem as melhores 

escolhas que lhes estão conscientemente disponíveis, conforme a sua percepção do 

 
4 We as human beings do not operate directly on the world. Each of us creates a representation of the 
world in which we live — that is, we create a map or model which we use to generate our behavior. 
Our representation of the world determines to a large degree what our experience of the world will be, 
how we will perceive the world, what choices we will see available to us as we live in the world. 
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mundo. Essa percepção se dá por meio dos sistemas representacionais (BANDLER, 

GRINDER, 1975, p. 22) que são o uso dos sentidos (visão, tato, olfato, audição e 

paladar) para criar a representação do mundo de cada pessoa. Desse modo, as 

pessoas experienciam o mundo em uma forma visual, cinestésica, olfativa, auditiva 

ou gustativa. 

Assim como vemos, ouvimos, sentimos sabores, tocamos e cheiramos 
o mundo exterior, também recriamos essas mesmas sensações em 
nossas mentes, re-apresentando o mundo a nós mesmos através do 
uso interno de nossos sentidos. Podemos nos lembrar de experiências 
verdadeiras passadas ou imaginar experiências futuras possíveis (ou 
impossíveis). Você pode se imaginar correndo para pegar um ônibus 
(imagem visual lembrada) ou correndo pelos canais de Marte vestido 
com uma fantasia de Papai Noel (imagem visual construída). A 
primeira terá acontecido. A segunda, não, mas você pode representar 
ambas. Usamos nossos sistemas representacionais em tudo o que 
fazemos - memória, planejamento, fantasiando e na solução de 
problemas (O’CONNOR, 2014, p. 56). 

Todos os resultados atingidos ou possíveis de serem atingidos estão 

relacionados ao uso da linguagem que é conectada pela maneira com que a mente 

se utiliza dos sistemas representacionais. A linguagem está sujeita a elementos que 

contribuem com a percepção de mundo (BANDLER; GRINDER, 1975, p. 21-22). 

Esses elementos são a distorção, deleção e generalização. A generalização 

ocorre baseada nas experiências vividas conduzindo o indivíduo a estabelecer regras 

para sua vida. Dependendo do contexto elas são prejudiciais ou não. A deleção 

também é relevante no contexto em que é utilizada, pois em algumas situações é 

relevante deletar sons ou imagens, por exemplo, para permitir à mente uma 

concentração maior no que é mais relevante. A distorção ocorre naturalmente quando 

algo que foi vivenciado por uma pessoa é compartilhado. Ao receber a experiência de 

outro, os filtros fazem com que detalhes específicos sejam enfatizados deletando 

outros, o que resulta em uma distorção do fato inicial (BANDLER; GRINDER, 1975, p. 

14-16). 

Bandler e Grinder (1975, p. 23-24, 37-38) ainda pesquisaram a gramática 

transformacional de Noam Chomsky que lhes forneceu o conhecimento de padrões 

de linguagem existentes que criam uma estrutura de escolha de palavras para que 

tenham sentido. Assim, a escolha pelo uso de determinadas palavras, mesmo que 
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inconsciente, revela uma estrutura linguística existente por trás dessas palavras. Os 

princípios de estrutura linguística operam no sistema nervoso, que é o local em que 

os sistemas representacionais atuam criando as percepções ou modelos de mundo e 

a mesma estrutura padrão da linguagem permite de modo claro a compreensão de 

qualquer modelo de mundo. 

Considerando as informações apresentadas é possível ter uma dimensão de 

como a mente processa as palavras, no caso da aprendizagem de adultos, o que é 

ensinado e como de fato esse conhecimento é aprendido. Conforme cada pessoa filtra 

em suas mentes determinado conteúdo é mais fácil ou não a retenção do que foi 

aprendido. 

Outras contribuições foram acrescentadas aos estudos iniciais de Bandler e 

Grinder sobre a PNL como as crenças, as metáforas, o rapport e as âncoras que são 

necessárias a este estudo, sendo tratadas no decorrer e que fazem parte de como a 

PNL pode ser aplicada na aprendizagem de adultos. 

As crenças fazem parte dos níveis neurológicos de aprendizagem, com eles é 

possível ajudar as pessoas a se aperfeiçoar a cada vez que crescem para o nível 

seguinte (TINTI, 2014, p 103-105). Os níveis neurológicos não serão tratados aqui, 

contudo é relevante saber que “[...] as crenças das pessoas em sua eficácia pessoal 

e coletiva desempenham um papel influente na maneira como organizam, criam e 

lidam com as circunstâncias da vida, afetando os caminhos que tomam e o que se 

tornam” (BANDURA, 2008, p. 24; citado por OTUTUMI, 2013, p. 70). 

As crenças podem ser aprimoradas com as metáforas que “abrangem figuras 

de linguagem, histórias, comparações, símiles e parábolas” (O’CONNOR; 2014, p. 

216) com a intenção de clarear o que as pessoas acreditam sobre si e como percebem 

o mundo ao seu redor. As metáforas estão presentes no cotidiano e criam a realidade 

em que as pessoas estão inseridas por causa de como as histórias são narradas aos 

outros e a si mesmo, elas possuem a prontidão de influenciar profundamente a vida 

(O’CONNOR, 2014, p. 218). 

À medida em que as metáforas são inseridas na aprendizagem elas capacitam 

as pessoas a filtrar as informações recebidas e ter uma perspectiva diferente, 
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permitindo a abertura interna ao conhecimento que precisam adquirir. Ambas, crenças 

e metáforas são importantes para o desenvolvimento da aprendizagem de adultos. 

A palavra  rapport  possui origem francesa e significa concordância, afinidade. 

O termo parte de estudos de psicologia que o conceituam como uma técnica que 

permite a fluidez na comunicação com outras pessoas, utilizando a escuta ativa, 

empatia, sensibilidade, confidencialidade e o silêncio como ferramentas para 

aquisição desse estado comum, que propicia um relacionamento de confiança para 

conexão dos participantes. A experiência de conexão por meio de espelhamento da 

postura, voz, gestos além do que foi citado acima, é o que na PNL é chamado de 

rapport. (THOREAU, 2016; SOUZA, 2008, p. 7-8). 

Uma questão relevante é reconhecer que a Programação neurolinguística 

atualmente não pertence a um estudo científico, contudo, seus diferentes 

componentes, como as âncoras que serão abordados no próximo tópico, são parte de 

outras metodologias e contribuem para que a PNL seja ainda estudada e tenha a 

possibilidade de ser aperfeiçoada para cumprir com os requisitos científicos 

(HAMILTON, 2020). 

2. Aprendizagem Significativa de Adultos 

O processo de aprendizagem de adultos, para Knowles (1977, p. 202) está 

presente desde as antigas civilizações. Confúcio, Lao-Tze, os profetas bíblicos, Jesus 

Cristo, Sócrates, Platão, Aristóteles e Cícero, têm em comum o ensino de adultos 

fundamentado nas experiências pessoais com adultos. No ensino deles a 

aprendizagem era mais um processo de investigação, em que o aprendiz ativamente 

era responsável pelo conhecimento adquirido e a responsabilidade do professor era 

guiar a investigação. 

O termo andragogia foi usado pela primeira vez em 1833 por Alexander Kapp, 

no livro Platz’s Erziehungslehre (Teorias Educacionais de Platão) que trata sobre as 

diversas etapas da educação. A palavra possui raiz grega, andros significando homem 

adulto e gogia significando orientar, conduzir. Então o termo significa conduzir, 

orientar o homem adulto. Com algumas críticas o termo deixou de ser utilizado, 

mesmo com alguns dados indicando o uso esporádico, foi somente em torno de 1921 
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por meio de Eduard Lindeman que o termo passou a ter a devida e crescente atenção 

(BECK, 2018). 

Lindeman escreveu em um artigo publicado pelo jornal Worker´s 
Education, em 1926, sobre a educação de adultos. Neste artigo, o 
educador americano destaca: ‘Andragogik é o verdadeiro método pelo 
qual adultos se mantêm inteligentes sobre o mundo moderno. 
Andragogia representa o processo de aprendizagem a medida em que 
teoria e prática se tornam um, um processo em que o conhecimento 
teórico e assuntos práticos são resolvidos em uma experiência 
criativa5 (BECK, 2018, disponível em: 
https://andragogiabrasil.com.br/a-origem-do-termo-andragogia/, 
acesso em: 10/10/2020, tradução nossa, original no rodapé). 

A andragogia estabelece diretrizes para quem possui disposição para aprender 

de maneira independente (CARVALHO et al, 2010, p. 84). Considerando que os 

adultos possuem a necessidade de saber o motivo do que irão aprender, aliado a 

crença de sua capacidade em fazê-lo. Sentem a necessidade de compartilhar suas 

experiências e serem valorizados por elas, o que proporciona riqueza e conhecimento 

a outros. À medida em que isso ocorre, estão prontos e motivados naturalmente a 

continuar se desenvolvendo. A orientação inicial do adulto é aplicar o conhecimento 

adquirido, o que reflete na busca do que aprender e como pode ser utilizado na 

solução de seus problemas de origem profissional, educacional ou mesmo pessoal 

(MERRIAM, 2001, p. 5; CHOTGUIS, 2005, p. 2). 

Knowles (1977, p. 206-207) reconhece que a andragogia é para quem possui 

um autodirecionamento para adquirir conhecimento, não sendo nem melhor nem pior 

que a pedagogia, somente distinguindo que personalidades mais dependentes se 

sentem mais confortáveis em aprender por meio da pedagogia. E em geral adultos 

são mais independentes e estão dispostos a ser direcionados até o momento em que 

assumem a responsabilidade pelo aprendizado e passam a buscar por si mesmos. 

A intenção dessa maneira de aprender é permitir que a pessoa desenvolva a 

competência e não só absorva um conteúdo (KNOWLES, 1977, p. 210). Desse modo, 

dentro de uma reunião, palestra, aula ou mesmo uma apresentação informal é 

 
5 Andragogik which is the true method by which adults keep themselves intelligente about the modern 
world. Andragogy represents the learning process as one in which theory and practice become one, a 
process according to which theoretical knowledge and practical affairs become resolved in creative 
experience. 

https://andragogiabrasil.com.br/a-origem-do-termo-andragogia/
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relevante considerar os elementos que permitem que o aprendizado seja significativo, 

conduzindo ao desenvolvimento das competências demandadas por cada indivíduo. 

Os sete elementos de Knowles (1977, p. 210) são chamados de hipóteses para 

Carvalho et al (2010, p. 84-85). Os quais são: 

1. Ambiente adequado. Para que os aprendizes se sintam seguros, 

respeitados, solidários, que seja informal e colaborativo. 

2. Planejamento em conjunto. A responsabilidade do que é aprendido pode 

ser feito em conjunto, tornando os participantes agentes ao decidir o que 

é importante ser incluído. 

3. Diagnóstico de necessidades. As necessidades devem ser avaliadas 

conforme os participantes sugerem, pois essa participação mútua 

concede também motivação, reflexão e um senso crítico. 

4. Estabelecimento de objetivos. A clareza dos objetivos cria uma 

negociação mútua a fim de que assumam a responsabilidade por seu 

aprendizado. 

5. Desenho de um plano de aprendizagem. A sequência do que é 

aprendido é desenhada fornecendo a conexão com “as necessidades, 

os recursos e os objetivos finais da aprendizagem” (CARVALHO ET AL, 

2010, p. 84) 

6. Atividades de aprendizado. Elas são essenciais para identificar o que foi 

aprendido e o que precisa ser reforçado. Por meio de estudos de caso, 

dramatizações, textos, técnicas experimentais, estudo independente ou 

mesmo novos projetos, o aprendiz está sendo motivado a agir e utilizar 

o que aprendeu. 

7. Avaliação. O momento de refletir e analisar o aprendizado é mais 

produtivo quando é mútuo e percebido pelas evidências que surgem no 

processo da aquisição de conhecimento. 

O ambiente adequado pode ser estabelecido por meio de rapport que, 

conforme visto anteriormente, significa trabalhar empatia em um relacionamento, 

permitindo que exista uma conexão favorável ao respeito e colaboração mútua. A 

música pode ser uma excelente ferramenta para criar um ambiente mais informal e 
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criar rapport, pois conexões com a melodia e a letra de uma música podem 

proporcionar emoções e abrir espaço para as pessoas se sentirem seguras. 

Os filtros de percepção se tornam alinhados com uma comunicação aberta ao 

que precisa ser tratado. Conduzindo a uma diminuição da distorção, deleção e 

generalização proveniente da linguagem utilizada. Desse modo, o planejamento com 

a perspectiva em conjunto torna a experiência de aprendizagem mais prazerosa. 

No diagnóstico de necessidades, as crenças precisam ser avaliadas, pois a 

partir do entendimento das crenças do aprendiz é possível atender as necessidades 

deles. Em adultos, principalmente, as crenças em sua capacidade de aprender a 

aprender podem ser um fator disruptivo. 

As metáforas podem ser utilizadas durante as atividades de aprendizagem e 

na avaliação, em que uma história pode relatar o nível de retenção do que foi ensinado 

e como algo que auxilia a desenvolver criatividade, comunicação, colaboração e tornar 

o aprendizado significativo. 

Pois segundo Ausubel (MEDEIROS E BEZERRA, 2015, p. 29-30; PELIZZARI 

ET AL, 2001/2002, p. 39-40; PIOVESAN ET AL, 2018, p. 93) a aprendizagem é 

significativa quando há receptividade para o que será aprendido e um significado 

lógico, que se dá conforme as experiências individuais que fazem parte do filtro de 

cada pessoa. A receptividade quando ocorre por meio de novidade cria no indivíduo 

a oportunidade de ‘descobrir’ o conteúdo no processo, não completamente acabado. 

O significado lógico atua por meio da ligação no que está sendo ensinado com o que 

o indivíduo já possui de conhecimento. Ambos resultam no conhecimento que 

permanece por mais tempo, a ampliação da capacidade de receber novos 

conhecimentos e a reaprendizagem quando for necessária. 

Medeiros e Bezerra (2015, p. 30) salientam ainda que a descoberta, ou 

novidade no conhecimento ocorre com mais facilidade com o que Ausubel chama de 

subsunçores ou âncoras. Que são potencializadores na obtenção de conhecimento. 

Dentro da PNL as âncoras existem em um sentido figurado, como estímulos 

provenientes dos sistemas representacionais que fazem disparar um processo ou uma 
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reação interna. Esse processo ou reação interna geralmente inclui algum tipo de 

emoção, pois condiciona o comportamento a um hábito ou uma resposta automática. 

A âncora ocorre por meio de repetição ou por um forte impacto emocional. Tal situação 

proporciona a um objeto, um cheiro, um som, um nome, um desenho, uma comida, 

uma roupa ou mesmo uma música uma demasiada importância, que sem a repetição 

ou o forte impacto não ocorreria (O’CONNOR, 2014, p. 88, 90). 

Assim, sabendo desses elementos e de como a percepção da PNL é um 

complemento, se torna relevante a inserção da música como ferramenta para que o 

processo de aprendizagem do adulto seja significativo. 

3. A Música no Contexto de Aprendizagem 

A música está presente em todas as culturas como um elemento unificador 

cultural, pelo qual as sociedades que são distintas se unificam, sendo ela uma parte 

essencial na formação de cidadãos. Pois a música possui o poder de transformar 

grupos de pessoas e as pessoas individualmente  (OLIVEIRA JUNIOR; CIPOLA, 

2017, p. 129). 

Oliveira Junior e Cipola (2017, p. 130) citam diferentes autores que notificam o 

som como o componente principal da música, incluindo os sons que em geral não 

parecem ser considerados como gestos, palavras e o silêncio. 

Berchem (apud KRZESONSKI e CAMPOS, 2006, 
p.115) diz: ‘a música é a linguagem que se traduz em 
forma sonora capaz de expressar e comunicar 
sensações, sentimentos e pensamentos, por meio da 
organização e relacionamento entre som e o silêncio’ 

(OLIVEIRA JUNIOR; CIPOLA, 2017, p. 130). 

Bohumil (1996, p. 11) descreve o som como uma sensação que chega ao 

ouvido por meio de vibrações do ar no formato de ondas sonoras. Quando as 

vibrações presentes se transformam em impulsos nervosos, o cérebro recebe elas e 

interpreta-as como diferentes sons. 

Dessa maneira a música é uma composição de elementos que estão presentes 

no cotidiano. Os sons provenientes da voz com palavras ou um murmúrio indefinido, 

instrumentos musicais e mesmo a organização de diferentes tipos de sons em 
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conjunto produzem vibrações que chegam ao cérebro. Essas vibrações passam por 

diversos filtros que criam significados para cada pessoa de uma maneira diferente e 

podem ser utilizadas como ferramentas, conforme a percepção que é criada a partir 

do som decodificado no cérebro. 

O contexto em que a música é colocada também é um fator relevante a ser 

considerado, pois possui a “capacidade de evocar estados emocionais em quem a 

escuta” (MARQUES, 2019, p. 94). 

Huron (2012, p. 37-38) compartilhou a experiência da música usada como meio 

de intimidação. Conforme o relato, tipos específicos de músicas (Beatles e Beach 

Boys) foram tocados em uma loja de conveniência para que os adolescentes não a 

utilizassem com tanta frequência como ponto de encontro, e acabassem intimidando 

possíveis clientes, segundo o autor esse ato foi efetivo. Huron também compartilha o 

caso de uma escola que estabeleceu ouvir Frank Sinatra por 30 minutos em uma sala, 

sem poder fazer tarefas ou conversar, somente cantar, se quisessem, como punição 

durante as retenções após as aulas. A medida trouxe um número muito menor de 

retenções dos alunos. 

Enquanto que Nagaishi e Cipullo (2017) citam a pesquisa de Sales et al (2011) 

em que a música foi utilizada na área de saúde, como uma ferramenta para o bem-

estar. 

Constatou-se que a música, além de proporcionar sensações 
agradáveis, contribui para o bem-estar do adoecido, dando sentido aos 
seus dias e, assim, confortando seus cuidadores/familiares. Além 
disso, as visitas suscitaram sentimentos de alegria, tornando o 
adoecido mais comunicativo, como se a doença parasse no tempo; 
avivaram nele força e coragem para transcender a própria angústia; 
trouxeram à tona recordações e preencheram, o vazio existencial. 
Diante das experiências vivenciadas, verificou-se que, no processo de 
terminalidade, a música pode representar importante apoio 
psicoemocional e espiritual, auxiliando o indivíduo a enfrentar a 
doença (NAGAISHI; CIPULLO, 2017, p. 68-69). 

Desse modo, a música aplicada a um contexto educacional pode abrir 

oportunidades para que as emoções que emanam do contato com a música sejam 

positivas. A escolha da música também é um fator importante, pois sua presença em 
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diferentes culturas contribui para o desenvolvimento afetivo, cognitivo, motor e 

linguístico (PINTO, 2009, p. 1). 

A letra, segundo Nagaishi e Cipullo (2017, p. 78) possui o potencial de 

influenciar comportamentos. Conforme mostra o estudo feito por Ilari (2006, p. 196) 

salienta que 68% dos participantes da pesquisa acreditam que a música ajuda a 

desenvolver a integração, 86% acreditam que auxilia na criação da atmosfera que 

favorece o humor, principalmente em casais e 54% também acreditam que a música 

seja um elemento de indução da memória. Em outra parte do mesmo estudo a música 

foi considerada por 39% como fonte vital de energia e um auxílio para memorização 

de fórmulas e conceitos durante o tempo de escola. E para 11% a música foi 

considerada o meio mais  acessível de arte, propiciando fuga para a mente de 

questões como finanças pessoais e hostilidade urbana. 

A música pode então ser utilizada como ferramenta desde o início de uma 

palestra, treinamento, aula, reunião ou mesmo uma conversa. Ela pode ser muito útil 

como um meio de tornar o ambiente mais agradável e receptivo ao que se propõe 

aprender. 

É um elemento importante na criação de atmosferas ou ambientes 
sonoros, inclusive no preenchimento de ‘lacunas’ deixadas pela 
ausência de conversação ou interação entre as pessoas no decorrer 
de um evento [...] parece constituir um artefato mnemônico que 
estabelece ligações entre as pessoas e os eventos, ajudando a 
armazená-los na memória (ILARI, 2006, p. 197). 

A música passa a considerar as emoções e a linguagem como conectores para 

levar ao cérebro a recuperação de memórias que não são somente voltadas a 

questões emocionais, mas a “dados mais específicos, como recordar textos (letras de 

músicas) completos ou códigos/sequências numéricas, ou mesmo de sinfonias 

completas já não executadas há anos ou uma só vez” (MARQUES, 2019, p. 96). 

Assim, no ensino significativo de adultos o ambiente informal, conforme citado 

anteriormente, é o primeiro passo para que a aprendizagem ocorra. A música pode 

trazer a esse contexto a informalidade necessária para que o público adulto esteja 

aberto a receber conhecimento. Além de poder ser usada como uma âncora para que 

a memória cumpra sua função. 
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O quadro a seguir mostra exemplos em que a música se tornou a  âncora para 

introdução ou conclusão, ou em ambas. 

Quadro 1: Exemplos de aplicação da PNL com música 

 
 

Fonte: Autora. Eu. 

Conforme o quadro descrito com a aplicação das experiências vivenciadas pela 

autora, a música e a PNL possuem uma conexão de propósitos. Tal conexão cria a 

oportunidade de aplicação em reuniões, conversas, palestras, aulas, psicoterapia e 

muitas outras situações, conforme a criatividade de quem as propõe. Permitindo que 

a aprendizagem dos adultos ocorra com emoção. Eles aprendem sentindo e ouvindo 

a música, mesmo com os filtros individuais o resultado final é moldado com o que eles, 

de fato, precisam. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Acredita-se que a sensibilidade à arte conduz ao aperfeiçoamento humano. 

Com tal visão é possível compreender que todas as coisas contribuem para a 

aprendizagem adulta, a arte ou ciência a qual a música faz parte é somente uma 

demonstração do potencial de criar que a mente humana possui. 

A pesquisa em artigos, livros, sites e na experiência pessoal corroboram para 

a conclusão de que o uso da música de maneira consciente por meio da nova 

perspectiva que a programação neurolinguística proporciona é de fato possível no 

processo que os adultos vivenciam ao aprender algo. Concluindo que a maneira com 

que a música se desenvolve na mente humana é única, criando individualmente uma 

história promissora e com diferente perspectiva. 

Há ainda muitas oportunidades de expandir esse conhecimento, por meio de 

pesquisas relacionadas a esse assunto. Acredita-se que com mais estudos seja 

possível aprender como utilizar a música e PNL para contribuir com a profundidade 

do tema. A adaptação de como utilizar a música e PNL em diferentes situações tem o 

potencial de transformar a maneira como a aprendizagem significativa de adultos tem 

sido desenvolvida no decorrer do tempo e criar as oportunidades necessárias para 

que outras pessoas se apropriem de como fazê-lo. 

A continuidade de pesquisas também possuem o potencial de aprofundar a 

PNL como uma ciência. Os estudos focalizados nas aplicações da PNL para a área 

educativa podem cumprir com os requisitos para que ela se torne reconhecida como 

uma ciência. 

Por fim, há a possibilidade de aplicar o presente artigo por meio de estudos de 

caso e análise de dados que validem as possibilidades de união da PNL-música como 

ferramentas para a aprendizagem significativa de adultos. 
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