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A Programação Neurolinguística (PNL) surgiu nos anos 70, a partir dos estudos de Bandler e 

Grinder, eles afirmam que por trás dos comportamentos existe uma estrutura interna de 

pensamentos e emoções que impactam diretamente as ações e conseqüentemente os resultados 

obtidos. Selecionaram pessoas que realizavam atividades com excelência e os modelaram 

buscando identificar quais eram os padrões internos e externos que eles utilizavam que 

tornavam o seu trabalho tão efetivo, observou-se tanto a linguagem corporal (não verbal) quanto 

na linguagem falada (verbal), buscando desenvolver técnicas que eles mesmos pudessem 

replicar. Para a PNL todo individuo é capaz de desenvolver com excelência toda e qualquer 

atividade que escolha, desde que siga um modelo a partir de atitudes de sucesso. Na educação 

a PNL é uma ferramenta que pode proporcionar ao estudante atingir metas a partir da 

modelagem dos comportamentos de outros estudantes que realizaram trabalhos de excelência. 

Diante desse contexto o objetivo desse estudo é definir quais padrões de comportamentos 

internos e externos foram adotados por estudantes do curso de Ciências Contábeis da Faculdade 

Maria Milza nos anos de 2016 e 2017 para que realizassem um Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC) nota dez. Quanto aos objetivos, a pesquisa classifica-se com exploratória e descritiva 

com delineamento de estudo de caso e abordagem qualitativa. Para atingir o objetivo do estudo, 

será aplicado um questionário com perguntas referentes aos períodos antes, durante e após a 

realização do TCC para estudantes que obtiveram nota dez nos seus respectivos trabalhos. A 

partir das respostas dadas, será feito uma análise e seleção de comportamentos internos e 

externos comum a todos os estudantes que responderam ao questionário com o intuito de 

modelar um padrão a ser seguido por outros estudantes que desejem realizar um TCC nota dez. 

O resultado esperado para essa pesquisa é a elaboração de um modelo padrão para atingir a 

excelência em TCC. Espera-se que esse modelo possa ser adotado não só por estudantes do 

Curso de Ciências Contábeis, mas de todos os cursos da Faculdade Maria Milza, elevando a 

qualidade dos trabalhos elaborados pelos estudantes da instituição. A utilização da PNL na 

educação, aplicada ao TCC é uma ferramenta útil para quebrar crenças negativas que possam 

envolver a elaboração do TCC, proporcionando ao estudante uma nova forma de realizar o 

próprio trabalho. 
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