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RESUMO 

A ansiedade é uma doença que se faz cada vez mais presente em nosso meio, atingindo grande 
número de pessoas pelo mundo inteiro. A Programação Neurolinguística (PNL) é uma disciplina que 
promove o reconhecimento dos processos de comportamentos da mente, desenvolvimento pessoal e 
profissional, também proporciona habilidades para aprimorar a comunicação entre as pessoas. Com 
base nisso, este trabalho tem como objetivo listar as técnicas pelas quais a Programação 
Neurolinguística (PNL) pode ajudar a reconhecer os processos da ansiedade, provocar mudanças e 
alcançar resultados positivos, reestruturar o controle das emoções, através de novas maneiras de 
pensar e agir, proporcionando saúde e bem estar.  

 

PALAVRAS CHAVES: Programação Neurolinguística, Ansiedade, Técnicas.   

 

 

ABSTRACT  

 

Anxiety is a disease that is increasingly present in our environment, affecting large numbers 

of people around the world. Linguistic Programming (PNL) is a discipline that promotes the 

recognition of the behavioral processes of the mind, personal and professional development, 

also provides skills to improve communication between people. Based on this, this work aims 

to list the techniques by which  Linguistic Programming (PNL) can help to recognize anxiety 

processes, cause changes and achieve positive results, restructure the control of emotions, 

thoughts new ways of thinking and act, providing health well being. 
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INTRODUÇÃO  

 

No presente artigo, serão apresentados os conceitos básicos da Programação 

Neurolinguística (PNL), a utilização de suas técnicas e ferramentas, de forma prática 

e objetiva, através de novas formas de pensar e agir, proporcionando    satisfação e 

bem estar em momentos de ansiedade. A PNL estimula modificações em vários 

campos da vida, na saúde, nos relacionamentos pessoais e profissionais, promovendo 

a transformação de crenças limitantes e atitudes saudáveis do ser humano.  

O curso de Programação Neurolinguística Educação Sistêmica para Qualidade de 

Vida – nível Practitioner, no ano de 2020, ministrado pela orientadora do presente 

trabalho, professora Vânia Lúcia Slaviero, com abordagem teórica e prática, 

possibilitou maior conhecimento e escolha pelo tema. 

O objetivo deste trabalho consiste em descrever sobre as possibilidades de utilizar-se 

dos conceitos e das técnicas da Programação Neurolinguística no controle da 

ansiedade em suas principais queixas podendo deixar o indivíduo mais tranquilo e 

satisfeito.  

A relevância deste trabalho está ligada ao fato de que é cada vez maior o número de 

pessoas com transtorno de ansiedade ao redor do mundo, que procuram soluções 

para amenizar os sintomas ou cessá-los, alcançando uma melhor qualidade de vida.   

 

DESENVOLVIMENTO  

 

1. O que é a Programação Neurolinguística – PNL  

De acordo com CONNOR (2017), o nome Programação Neurolinguística é a 

junção de três áreas:  

• A Programação refere-se à forma como são organizadas as ideias e ações 

a fim de alcançar metas. A PNL trata da estrutura da experiência humana 

subjetiva, de como é organizado através dos sentidos o que é visto.  

Também explora a maneira como isso é representada através da linguagem 

e como agir com o propósito de ser capaz de provocar resultados. 

• A parte Neuro da PNL reconhece a ideia fundamental de que todos os 

comportamentos nascem dos processos neurológicos da visão, audição, 
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olfato, paladar, tato e sensação. O ser humano percebe o mundo através 

dos sentidos. Compreende-se a informação que a leva a ação. A neurologia 

inclui os processos mentais invisíveis, as reações fisiológicas, a ideias e 

acontecimentos.  Corpo e mente formam uma unidade inseparável, um ser 

humano. 

• A parte Linguística assinala que o ser humano utiliza a linguagem para 

ordenar os pensamentos e comportamentos e comunicar-se com os outros. 

Segundo CONNOR (2017) a Programação Neurolinguística foi criada nos 

anos 70 com o trabalho conjunto de Richard Bandler e John Grinder que 

estudavam sobre psicologia humana e tentavam identificar padrões que 

pudessem ser usados em terapias. Pesquisaram três Fritz Perls, Virgínia 

Satir e Milton Erickson que apesar de terem personalidades muito 

diferentes, usavam padrões subjacentes surpreendentemente semelhantes. 

Bandler e Grinder reelaboraram esses padrões e criaram um modelo de 

natureza clara, capaz de proporcionar uma comunicação mais eficaz, uma 

mudança pessoal, com aprendizagem mais rápida e, evidentemente, uma 

melhor maneira de usufruir a vida. 

Segundo Richard Bandler, um dos criadores da PNL, a Programação 

Neurolinguística é um processo que define a melhor maneira de como usar 

melhor o nosso cérebro, que através da PNL é possível utilizar o cérebro 

para alcançar quaisquer resultados que se queira obter, criando novas 

maneiras de entender como a comunicação verbal e não verbal afetam o 

cérebro humano. Podem ser encontradas diversas definições: 

 

"PNL é o estudo da estrutura da experiência subjetiva. 
 "PNL é uma estratégia de aprendizagem acelerada para a detecção e 
utilização de padrões no mundo". (John Grinder) 
 "PNL é a epistemologia de retornarmos àquilo que perdemos - um estado de 
graça". (John Grinder)  
"PNL é qualquer coisa que funcione." (Robert Dilts)  
"PNL é uma atitude e uma metodologia, que deixam um rastro de técnicas." 
(Richard Blander) "PNL é a influência da linguagem sobre nossas mentes e 
nossos comportamentos subsequentes." 
 "PNL é o estudo sistêmico da comunicação humana." (Alix Von Uhde) 
 "PNL é o método para a modelagem da excelência de forma que possa ser 
duplicada." (O'CONNOR, 2017, p. 2) 
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2. Pressupostos da Programação Neurolinguística 
 

• O mapa não é o território -Tudo depende do seu ponto de vista. 

• As pessoas fazem a melhor escolha que podem no momento. 

• Todo comportamento tem uma intenção positiva.  

• As pessoas funcionam perfeitamente dentro de seu próprio mapa.  

• Todo comportamento é útil em algum contexto.  

• O significado da comunicação não é simplesmente o que se pretende, mas 
também a resposta que se obtém.  

• O valor de um indivíduo é constante enquanto seu comportamento pode 
mudar. 

• Se alguém pode aprender algo, é possível para qualquer pessoa aprender.  

• Todo erro faz parte do acerto. Não existem fracassos, apenas resultados.  

• Todos nós potencialmente possuímos todos os recursos que necessitamos.  

• Memória e imaginação utilizam os mesmos circuitos neurológicos. 

• Todo comportamento tem uma intenção positiva. 

• Ter alguma escolha é melhor que não ter nenhuma escolha. 

• O elemento mais flexível dentro de um sistema controla o sistema. 
 

  
3. Técnicas utilizadas na PNL  

 
As técnicas de programação neurolinguística pode ser aplicadas para alterar 

comportamentos de qualquer área da vida do ser humano. Modelos mentais 

que atrapalham relacionamentos, falta de disposição com o trabalho e crenças 

limitantes podem ser desconstruídos. 

Existem estratégias que modificam comportamentos como obstáculos, fobias, 

timidez e falta de foco, o que possibilita, entre outras coisas, mudanças de 

linhas de pensamentos, exclusão de crenças limitantes, aperfeiçoamento na 

maneira de se expressar, aprendizagem otimizada e motivação. 

A utilização das técnicas listadas abaixo proporcionará melhor benefício 

do processo de reprogramação das emoções, possibilitando bons 

resultados no objetivo de controle da ansiedade.  

 
4. Rapport 

"Rapport é a capacidade de entrar no mundo de alguém, fazê-lo sentir que você 

o entende e que vocês têm um forte laço em comum. É a capacidade de ir 

totalmente do seu mapa do mundo para o mapa do mundo dele. É a essência 

da comunicação bem-sucedida." ANTHONY ROBBINS (1997). Rapport é um 
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termo francês que significa harmonia, vínculo, relacionamento, empatia, 

cooperação, confiabilidade. Condições essenciais para uma boa comunicação. 

Uma palavra que se aproxima mais do rapport é a empatia. Estudado no curso 

de PNL do Instituto de bem com a vida, uma das bases da PNL e o mais 

importante processo em qualquer comunicação. Quando as pessoas se 

comunicam em rapport, elas conseguem serem entendidas e acreditam que 

seus interesses são amplamente respeitados pela outra pessoa. Rapport 

significa receptividade ao que a outra está dizendo; não necessariamente que 

você concorde com o que está sendo dito. E quando você está em rapport, algo 

significante acontece. Você e os outros sentem que são entendidos. É exercitar 

a arte de estar verdadeiramente no Presente. 

Rapport é a habilidade de acompanhar, espelhar, imitar, igualar-se, ajustar-se 

ao comportamento verbal e não verbal de outra pessoa. É a capacidade de 

entrar no mundo de alguém, para fazê-lo que você o entende, que vocês têm um 

forte vínculo comum. Para se construir Rapport é preciso: entender como a 

pessoa funciona, respeitar o modo de vida dela, suas crenças e valores e 

também aceitar seu ritmo. Algumas características importantes que facilitam o 

processo de criar rapport é estar presente, fazer uma escuta ativa, fazer 

perguntas, avaliar o que ela quer realmente falar, observar a linguagem não 

corporal, nunca levar a conversa pro lado social. Algumas maneiras de obter 

rapport se dão através de movimentos corporais, expressões faciais, postura 

corporal, gestos, qualidades vocais, frases repetidas, respiração entre outras. O 

espelhamento é importante para estabelecer sintonia, habitualmente quando se 

percebe semelhanças a tendencia é confiar. 

 

5. Ancoragem  

De acordo com CONNOR E SEYMOUR (1990), âncora é um estímulo que ao  

ser acionado proporciona acesso ao estado emocional, provocando 

associações espontaneamente.  Alguns exemplos de âncoras positivas que 

acontecem naturalmente são: fotografias favoritas, cheiros específicos, a 

expressão ou o tom de voz de um ente querido. Geralmente as âncoras são 

externas, podem ser visuais ou auditivas.  As âncoras podem ser criadas de 
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duas maneiras, por repetições ou instantaneamente, através do momento 

certo e emoção forte, estimulando o envolvimento emocional da pessoa. As 

associações se tronam muito essenciais, são funcionais e ajudam a criar 

hábitos. Perante alguma experiência, seja ela desconfortável ou desafiadora, 

pode-se definir antecipadamente em que estado fisiológico desejaria estar. 

Quando não se está satisfeito em uma situação, pode-se criar uma nova 

associação e, dessa forma, uma nova resposta, a partir das âncoras. Cria-se 

em duas etapas, escolhendo o estado emocional desejado e depois o associa 

a um estímulo ou âncora, conduzindo à mente sempre que o desejar.  

As âncoras necessitam ser criadas no exato instante em que o estado 

emocional atinja seu ponto máximo, devem ser especiais e inconfundíveis; 

simples de serem repetidas; serem ligadas a um estado mental que seja clara 

e plenamente revivida. SLAVIERO (2020). 

Resumindo ancoragem segundo SLAVIERO (2020): 

•  Detectar a situação que se deseja ter mais recursos.  

• Verificar qual recurso específico que deseja (por exemplo, controle). 

• Certificar se o recurso é efetivamente adequado, questionando se 

usaria ou não no momento em que se está. 

• Escolha uma ocasião na sua vida em que se dispôs daquele recurso.  

• Escolha as âncoras que vai utilizar em cada um dos três sistemas 

representacionais: algo que se vê, ouve ou sente. 

• Modifique de local físico (psicogeografia) e imagine-se vivenciando 

plenamente aquele estado de recurso. Repita algumas vezes. Ao 

alcançar seu ponto máximo, mude de estado e saia da experiência. 

• Permaneça no estado mental quanto tempo desejar, depois troque de 

estado.  

• Experimente a associação, disparando as âncoras certificando que 

realmente entrou no estado mental desejado. Se não estiver satisfeito, 

repita a etapa anterior.  

•  Identifique o sinal que o leve a uma situação problemática na qual 

deseja usar este recurso. Esse sinal faz com que se lembre de usar a 

âncora. 
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Para se excluir uma âncora, deve-se identificar o gatilho que dispara a âncora 

negativa; criar uma sequência de âncoras positivas, ao contrário do que se 

deseja excluir. Ao ativar as âncoras positivas e negativas ao mesmo tempo o 

cérebro se confunde momentaneamente, as mais fortes âncoras prevalecem e 

se sobrepõem umas as outras. Em razão disto são criadas uma série de âncoras 

positivas, âncora vence o negativo reservado. Ao repetir a técnica a âncora 

negativa encerra-se na mente. SLAVIERO (2020). 

 

6. Metáforas 

A metáfora vai mais além de um significado e abre a mente para muitos 

significados possíveis. Segundo CONNOR (2017), em PNL as metáforas 

compreendem figuras de linguagem, histórias, comparações. Metáfora palavra 

de origem grega que quer dizer levar além, ela conduz além de um significado e 

abre a mente para muitos significados possíveis. Uma metáfora vale mais que 

mil palavras e inúmeras imagens. A metáfora segmenta para o lado, equipara 

um aspecto a outro para estimular, destacar.  

Segundo SLAVIERO (2020), uma metáfora eficaz possibilita o envolvimento do 

ouvinte. Como? Utilizando-se de habilidades sensoriais, levando o ouvinte a ver, 

ouvir e sentir. Fazendo suspense, induzindo o desejo de solução. Incentivando 

o ouvinte a se identificar com o personagem, se transportando para a história.  

Uma metáfora isométrica não será eficaz a não ser que o ouvinte seja envolvido 

para o enredo da história. Para se criar uma metáfora isométrica é preciso 

identificar o desafio do estado presente, com particularidades importantes que 

descrevam as pessoas e objetos.  Também detectar o estado desejado, situação 

desejado e suas características. Identificar a associação entre os elementos 

significativos da história. E por fim, segmentar para o lado ao iniciar a situação-

desafio, substituindo pessoas e objetos por outros diferentes, mantendo 

quaisquer particularidades importantes da história. Desenvolvendo um sentido 

narrativo que proporcione transportar do estado presente para o estado 

almejado. SLAVIERO (2020). 

 

7. EFT 



8 

 

 
 

Emotional Freedom Techniques ou Técnica de Libertação Emocional. Pode ser 

considerada como a “Acupuntura Emocional sem Agulhas”. É um método de 

desbloqueio energético e emocional, simples e de fácil aplicação. Utilizada para 

trabalhar emoções negativa, como tristeza, raiva, medo e outras, também todo 

e qualquer desconforto, doenças, fobias e traumas, bloqueios e dificuldades nas 

áreas da saúde, profissão, relacionamentos. 

Segundo CRAIG (2004), na década de 80, o psicólogo americano Dr. Callahan 

desenvolveu um protocolo de diagnostico para aplicação da técnica dos 

meridianos, em que a causa de todas as emoções negativas é uma interrupção 

no fluxo energético do corpo. Esta é uma descoberta consideravelmente nova 

que requer um pensamento fora dos limites convencionais da ciência da 

psicologia para ser efetivamente apreciada. EFT, é realizado através de um 

procedimento que é chamado é chamado de "A Receita Básica". É o instrumento 

principal, com a finalidade de alcançar a libertação emocional. Desempenhado 

em quatro fazes: preparo, a sequência, o procedimento Gama de 9 e a sequência. 

Primeiramente faz-se o levantamento do desconforto, discute sobre a sensação 

desencadeada, desenvolve-se a técnica conforme figura abaixo retirada do curso 

de PNL 2020: 
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8. Ansiedade 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil é o país com o 

maior percentual de pessoas com transtornos de ansiedade no mundo. 

Estima-se que atualmente 29,3% dos brasileiros, aproximadamente 60 milhões de 

pessoas, sofrem com o problema, que afeta pessoas de todas as idades e classes 

sociais. 

Segundo LEAHY (2011), a ansiedade é uma doença moderna, séria e que causa 

grandes impactos nas pessoas que a acometem. Também tem grande tendencia 

a desenvolver depressão, levando a sensação que está sentindo as duas ao 

mesmo tempo. Pessoas com transtorno de ansiedade tem propensão ao uso de 

álcool e outras substancias psicoativas. Igualmente está ligado a problemas 

cardíacos, hipertensão, desconforto gastrointestinal, doenças respiratórias, 

diabete, asma, artrite, problemas de pele, fadiga e uma série de outras condições.  

Pode afetar crianças e adultos. As pessoas com transtorno de ansiedade são 

menos produtivas ficando muitas vezes afastadas do seu trabalho e com 

dificuldades nas suas atividades do cotidiano. Tem-se muito aprendido sobre 

ansiedade, e o conhecimento ajuda a desempenhar um grande papel no controle 

da mesma. E compreender esse papel é fundamental para superar a ansiedade. 

Mas se tem o aprendizado de que se pode a neutralizá-la, controlá-la e impedi-la 

de ser uma força debilitante que restringe a saúde e liberdade. Compreender a 

ansiedade, em poucas palavras, é a maneira de escapar de sua prepotência. Não 

há dúvida, de que a maioria das pessoas com ansiedade podem ser auxiliados de 

maneira significativa. É necessária apenas a compreensão de quais são os 

recursos, uma abertura a novas abordagens e a determinação de mudar a vida 

para melhor. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Concluiu-se com esse artigo que grande parte da população sofre com uma epidemia 

de ansiedade, transtorno que prejudica ou impede o indivíduo nas atividades 

exercidas no seu dia-a-dia. 

http://saude.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-tem-maior-taxa-de-transtorno-de-ansiedade-do-mundo-diz-oms,70001677247
http://saude.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-tem-maior-taxa-de-transtorno-de-ansiedade-do-mundo-diz-oms,70001677247
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A Programação Neurolinguística proporciona uma metodologia de compreensão do 

comportamento das pessoas de maneira ampla e possibilita um revolucionário método 

de comunicação, ao qual facilita no desenvolvimento pessoal e profissional. Capacita 

profissionais para conduzir pessoas a se comunicarem de maneira eficaz, eliminarem 

obstáculos, enxergar novas mudanças na vida, alcançar objetivos, ter equilíbrio e bem 

estar. 
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