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RESUMO 

 

 

A pesquisa a seguir tem como objetivo apresentar técnicas criadas e utilizadas na Programação 
Neurolinguística Sistêmica (PNL) que permitem que um indivíduo compreenda o funcionamento da sua 
mente, reconheça seus comportamentos limitantes e consiga alterá-los, de maneira simples e prática. 
Para isso, será realizada uma pesquisa bibliográfica apoiada nas obras dos co-criadores da 
Programação Neurolinguística, Richard Bandler, John Grinder e Robert Dilts.  

 

 

PALAVRAS CHAVE: Programação Neurolinguística, Alterar Comportamentos Limitantes, 

Como a Mente Funciona.   

 

 

RESUMEN 

 

 

La siguiente investigación tiene como objetivo presentar técnicas creadas y utilizadas en Programación 
Neurolingüística Sistémica (PNL) que permitan a un individuo comprender el funcionamiento de su 
mente, reconocer sus conductas limitantes y lograr cambiarlas, de una manera sencilla y práctica. Para 
ello, se realizará una búsqueda bibliográfica basada en los trabajos de los co-creadores de 
Programación Neurolingüística, Richard Bandler, John Grinder y Robert Dilts. 

 

 

PALABRAS CLAVES: Programación neurolingüística, Cambio de conductas limitantes, Cómo 

funciona la mente. 
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INTRODUÇÃO  

 

 

A presente investigação tem como objetivos descrever, sucintamente, o processo de 

funcionamento da mente e humana e apresentar, de maneira didática, algumas das 

técnicas criadas e utilizadas na Programação Neurolinguística Sistêmica (PNL) que 

permitem que um indivíduo reconheça comportamentos limitantes e/ou destrutivos e 

seja capaz, caso deseje, alterá-los, obtendo, desta forma, melhores resultados nas 

suas atividades cotidianas e na sua maneira de viver e mais qualidade de vida.  

Inicialmente, o leitor será levado a uma breve explicação do que é a Programação 

Neurolinguística, como e quando ela surgiu e com quais finalidades ela pode ser 

utilizada. Posteriormente, será apresentado o processo de funcionamento da mente 

humana e, antes de que sejam elencadas as técnicas da PNL capazes de modificar 

atos e pensamentos do interessado, será feira uma apresentação, de maneira breve, 

de um elemento crucial da PNL, a calibragem, e de uma técnica que funciona como 

um fechamento após a aplicação de outras técnicas, a ponte para o futuro. 

No que diz respeito às técnicas da Programação Neurolinguística investigadas e 

apresentadas neste trabalho, são elas: submodalidades, ancoragem de recursos e 

gerador de novos comportamentos.  

A fim de se alcançar estes objetivos, será realizada neste trabalho uma pesquisa 

bibliográfica, ou seja, uma investigação em material teórico sobre o assunto de 

interesse – as técnicas da PNL –, tomando como base materiais desenvolvidos por 

estudiosos da Programação Neurolinguística e até mesmo por seus co-criadores, que 

nos brindam com seus conhecimentos até os dias atuais.  

 

 

DESENVOLVIMENTO  

 

 

1. A Programação Neurolinguística 

Durante a década de 1970 John Grinder, professor de Linguística da Universidade da 

Califórnia, e Richard Bandler, estudante de Psicologia da mesma universidade, 
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começaram a estudar e identificar os padrões utilizados por três terapeutas eficazes: 

Fritz Perls (psicoterapeuta fundador da terapia Gestalt), Virginia Satir (terapeuta 

familiar sistêmica) e Milton Erickson (hipnoterapeuta de renome internacional).  A 

partir desse mapeamento, GRINDER e BANDLER conseguiram criar “[...] um modelo 

de estilo claro, capaz de proporcionar uma comunicação mais eficaz, uma mudança 

pessoal, uma aprendizagem mais rápida e, evidentemente, uma melhor maneira de 

usufruir a vida” (O'CONNOR; SEYMOUR, 1995, p.20). Nasceu, então, a Programação 

Neurolinguística (PNL), uma expressão, segundo O'CONNOR e SEYMOUR (1995, 

p.21), “um tanto obscura que na verdade compreende três ideias simples”: 

A parte "Neuro" da PNL reconhece a ideia fundamental de que todos os 
comportamentos nascem dos processos neurológicos da visão, audição, 
olfato, paladar, tato e sensação. Percebemos o mundo através dos cinco 
sentidos. "Compreendemos" a informação e depois agimos. Nossa 
neurologia inclui não apenas os processos mentais invisíveis, mas também 
as reações fisiológicas a ideias e acontecimentos. Uns refletem os outros no 
nível físico. Corpo e mente formam uma unidade inseparável, um ser 
humano. 
A parte "Linguística" do título indica que usamos a linguagem para ordenar 
nossos pensamentos e comportamentos e nos comunicarmos com os outros. 
A "Programação" refere-se à maneira como organizamos nossas ideias e 
ações a fim de produzir resultados. 
A PNL trata da estrutura da experiência humana subjetiva, de como 
organizamos o que vemos através dos nossos sentidos. Também examina a 
forma como descrevemos isso através da linguagem e como agimos, 
intencionalmente ou não, para produzir resultados. (O'CONNOR; SEYMOUR, 
1995, p.21). 

 

No que diz respeito às finalidades da Programação Neurolinguística, de acordo com 

O’CONNOR (2017, p.01), “há muitas explicações do que seja PNL, cada uma como 

um feixe de luz brilhando de um ângulo diferente”.  

Para fins didáticos, as autoras desta pesquisa optaram por expor o pensamento de 

um dos co-criadores da Programação Neurolinguística: de acordo com RICHARD 

BANDLER (1998), a PNL foi criada para “nos permitir fazer mágica criando novas 

maneiras de entender como a comunicação verbal e não verbal afeta o cérebro 

humano”.  

Desta maneira, ela “apresenta a todos nós a oportunidade não apenas de nos 

comunicarmos melhor com os outros, mas também de aprender como obter mais 

controle sobre o que consideramos funções automáticas de nossa própria neurologia” 

(BANDLER, 1998). Em outras palavras, a PNL consiste em estudar como indivíduos 

ou organizações excelentes obtém resultados excelentes e transferir essas 
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habilidades para que outros indivíduos sejam capazes de obter resultados também 

excelentes (O’CONNOR, 2017, p.01). 

Além disso, pode-se afirmar também que “a PNL traz autodesenvolvimento e 

mudança. Primeiro, você a usa para trabalhar a si mesmo para se tornar a pessoa que 

realmente quer ser e pode ser. Da mesma forma, você trabalha a si mesmo para que 

possa ajudar outras pessoas de forma eficaz” (O’CONNOR, 2017, p.7). 

 

2. Como a mente funciona 

Segundo O'CONNOR e SEYMOUR (1995, p.22), dentre a infinidade de possíveis 

impressões sensoriais recebidas de eventos externos, os seres humanos são capazes 

de perceber apenas uma pequena parte por meio dos sentidos (visão, audição e 

cinestesia – que compreende tato, olfato e paladar). “(...) percebemos apenas uma 

parte de um fenômeno físico contínuo determinado pelas nossas limitações 

neurológicas geneticamente transmitidas” (BANDLER; GRINDER, 1982, p.28). 

Assim, um modelo pelo qual nossos modelos do mundo irão necessariamente 
diferir do próprio mundo é aquele em que nosso sistema nervoso 
sistematicamente distorce e elimina porções inteiras do mundo real. Isto tem 
o efeito de reduzir o alcance da experiência humana possível, como também 
introduzir diferenças entre o que está realmente acontecendo no mundo e 
nossa experiência disto. Nosso sistema nervoso, então, de início determinado 
geneticamente, constitui o primeiro grupo de filtros que distinguem o mundo 
- o território - de nossas representações do mesmo - o mapa. (BANDLER; 
GRINDER, 1982, p.28) 

 

Essa pequena parcela de estímulos, percebida depois de passar pelas limitações 

neurológicas do indivíduo, “é filtrada por nossas experiências pessoais e únicas, 

nossa cultura, nossa linguagem, nossas crenças, nossos valores, interesses e 

pressuposições”, formando o que é conhecido na PNL como “mapa”: a percepção que 

um indivíduo tem do mundo (O'CONNOR; SEYMOUR, 1995, p.22).  

Portanto, enxergamos através de uma complexa série de filtros perceptivos 
ativos. O mesmo acontece com os nossos outros sentidos. O mundo que 
percebemos não é o mundo verdadeiro, ou seja, o território. Trata-se de um 
mapa criado pela nossa neurologia. Aquilo que vemos no mapa é filtrado 
pelas nossas crenças, interesses e preocupações (O'CONNOR; SEYMOUR, 
1995, p.43) 

 

Apesar de um mapa não poder ser considerado a descrição exata da realidade, 

nenhum mapa de mundo pode ser desconsiderado, conforme observa DILTS: 

Desde a perspectiva da PNL, não há nenhum mapa de mundo “verdadeiro” 
ou “correto”. Cada qual tem o seu e nenhum é “melhor” ou “mais real” que 
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outro. O que acontece é que as pessoas mais eficazes, são aquelas cujo 
mapa de mundo lhes permite perceber o maior número possível de 
possibilidades e perspectivas. Sua forma de perceber o mundo, organizar-se 
e responder a ele é muito mais rica (DILTS, 2003, p.34) 

 

Uma vez que os estímulos externos recebidos pelo indivíduo são filtrados, conforme 

exposto acima, são transformados em representações internas, por meio das quais a 

experiência será “reapresentada” para o indivíduo. As maneiras como as informações 

são assimiladas, armazenadas e codificadas na mente do indivíduo por meio dos 

sentidos é chamada de “sistemas representacionais” (O’CONNOR; SEYMOUR, 1995, 

p.44) ou “modalidades” (O’CONNOR, 2017, p. 107), que são usados em tudo o que 

um indivíduo faz, como “memória, planejamento, fantasiando e na resolução de 

problemas” (O’CONNOR, 2017, p.56). 

Como sistemas representacionais básicos tem-se o visual (V), o auditivo (A) e o 

cinestésico (C), que engloba também o olfato, o paladar e as sensações. Esses 

sistemas são utilizados continuamente, mesmo que inconscientemente, sendo alguns 

favorecidos em detrimento de outros, de acordo com a experiência vivenciada, 

conforme assinalam O’CONNOR e SEYMOUR (1995, p.45). (Ver Figura 1 - Como 

funcionamos: tecnologia mental) 

 

3. O processo de aprendizagem 

Levando-se em consideração que, em se tratando de PNL, “algo é consciente quando 

está presente na nossa percepção presente (...). Algo é inconsciente quando não está 

presente na percepção atual (...)” (O’CONNOR; SEYMOUR, 1995, p.24), pode-se 

explanar que a aprendizagem se dá em quatro estágios:  

1. Incompetência inconsciente (o indivíduo não sabe o que não sabe);  

2. Incompetência consciente (o indivíduo sabe o que não sabe);  

3. Competência consciente (o indivíduo aprendeu a técnica, mas ainda não a 

domina);  

4. Competência inconsciente (os pequenos padrões aprendidos se juntam numa 

unidade de comportamento) (O’CONNOR; SEYMOUR, 1995, p.26). 

Esses estágios se comportam da seguinte maneira: a mente humana percebe e reage 

a vários estímulos de forma inconsciente, mas só é capaz de aprender 

conscientemente uma quantidade pequena de informações (segmentos). À medida 
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em que esses pequenos segmentos são dominados, vão sendo reunidos e passam a 

formar segmentos maiores, que se tornam, então, habituais e inconscientes; uma vez 

estabelecido um novo hábito, a mente pode aprender conscientemente novas 

informações (O’CONNOR; SEYMOUR, 1995, p.24). “Depois de um treinamento 

prolongado, conseguiremos atingir este quarto estágio e formar hábitos. Neste ponto, 

a habilidade tornou-se inconsciente” (O’CONNOR; SEYMOUR, 1995, p.25). 

 

4. Formação da Mente Consciente e Inconsciente 

O Consciente é o nível ou função mental na qual o indivíduo tem o controle racional 

de si mesmo e do mundo exterior. O consciente é próprio do ser humano e sua função 

básica é a atenção (ESIC, 2013, p.11). O Consciente funciona para o ser humano 

pensar, analisar, comparar, raciocinar, observar, orientar-se, julgar, decidir. O 

pensamento é sua atribuição básica, e ocupa uma parte muito pequena do potencial 

mental (ESIC, 2013, p.11). 

O inconsciente, por sua vez, ocupa a maior parte da área mental. Seu funcionamento 

e sua capacidade ainda são um mistério. O que se sabe é que na área do inconsciente 

são guardadas as memórias; os conjuntos de memórias formam sistemas complexos 

chamados de “programas internos” (ESIC, 2013, p.12). 

A união de uma informação a uma emoção é a base para a memória. O inconsciente 

funciona como um enorme computador no qual todas as informações, emoções e 

sensações se mesclam formando uma infinidade de programas, por meio dos quais o 

indivíduo age e reage ao mundo (ESIC, 2013, p.12). 

Corpo, Mente e Espírito fazem parte do mesmo sistema. Os pensamentos afetam 

instantaneamente a tensão muscular, respiração e sensações. Estes, por sua vez, 

afetam os pensamentos. Quando se aprende a mudar um deles, se aprende a mudar 

o outro (ESIC, 2013, p.15). 

 

5. Técnicas da PNL capazes de alterar comportamentos 

Antes de abordar as técnicas que integram esta pesquisa faz-se necessário explicar 

alguns conceitos primordiais da PNL, importantes para uma melhor aplicação de 

qualquer uma das técnicas que vem a seguir: calibragem e ponte ao futuro.   
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Calibragem é a capacidade de reconhecer com precisão o estado interno pessoal e o 

estado da outra pessoa por meio da leitura de sinais não verbais (ESIC, 2013, p.12). 

Em PNL, “calibrar” significa perceber os diferentes estados de espírito, tanto pessoal 

quanto dos demais (O’CONNOR; SEYMOUR, 1995, p.68). O nível de calibração de 

algumas pessoas pode ser tão fraco que “só notamos que uma pessoa está chateada 

quando ela começa a chorar” (O’CONNOR; SEYMOUR, 1995, p.68). 

Conforme explicam O’CONNOR e SEYMOUR (1995, p.68), a maioria das pessoas 

espera que as outras expressem verbalmente o que estão sentindo, que demostrem 

de maneira clara e objetiva, quando com os olhos, ouvidos e sensações pode-se 

observar e sentir o sentimento que o outra carregando (CARÍCIO, 2020, p.15). 

Algumas pessoas necessitam adoecer para mudar o rumo de seus hábitos pessoais. 

O corpo envia sinais claros pedindo uma mudança e quando se aprende a decodificá-

los, os resultados serão mais positivos. Quanto mais afinados forem os sentidos, mais 

facilmente serão detectados.  

Calibrando o Estado, é necessário saber como ele parece e soa em termos sensoriais 

específicos. Por exemplo: “confuso”, “feliz”, “triste, etc. (ESIC, 2013, p.22). As 

descrições sensorialmente devem consistir no que se pode ver, ouvir e sentir. 

Portanto, deve-se ficar atento a: 

• tom e volume de voz; 

• postura, 

• coloração facial; 

• pistas de acesso oculares e dilatações de pupilas; 

• tensão muscular na face e testa; 

• ângulo da cabeça; 

• equilíbrio e peso na cadeira ou no chão; 

• padrão de respiração (ESIC, 2013, p.22). 

“A ponte ao futuro é a verificação de seu resultado em realidade virtual” (O’CONNOR, 

2017, p.77). Embora esta seja uma das técnicas da PNL, nesta pesquisa as autoras 

optaram por apresentá-la de forma separada, já que essa “é a etapa final de muitas 

das técnicas de PNL” (O’CONNOR; SEYMOUR, 1995, p.79). Ponte para o futuro nada 

mais é do que um ensaio mental de como se deseja que o futuro seja (O’CONNOR, 
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2017, p.76). Ainda segundo O’CONNOR (2017, p.77), o estabelecimento de ponte ao 

futuro tem quatro funções: 

1. Como verificação ecológica. Às vezes o resultado parece bom em teoria, 
mas quando faz ponte ao futuro, você percebe que não está exatamente 
certo. Então precisa voltar e fazer mais mudanças.   
2. Como teste de que a mudança realmente funcionará. 
3. Como ensaio mental de seu resultado desejado. Quanto mais você ensaiar 
mentalmente seu resultado, mais familiar ele se tornará e mais fácil será. 
4. Como meio de generalizar as lições que aprendeu, levando-as para o 
mundo real. Quando você levar o que aprendeu e o aplicar em qualquer lugar, 
independentemente do contexto, terá o maior impacto sobre você mesmo e 
os outros. (O’CONNOR, 2017, p.77). 

 

Para fins de melhor entendimento das funções da ponte ao futuro, faz-se necessário 

explicar o conceito de ecologia. Como explicam O’CONNOR e SEYMOUR (1995, 

p.222), ecologia é a “preocupação com o relacionamento geral entre um ser e seu 

ambiente”. Ainda de acordo com os autores, “o termo também é usado em referência 

à ecologia interna: o relacionamento global entre uma pessoa e seus pensamentos, 

estratégias, comportamentos, capacidades, valores e crenças”. 

Conforme O’CONNOR e SEYMOUR (1995, p.79), frisam, “ensaiar mentalmente é 

praticar na imaginação, e, como corpo e mente formam um único sistema, isso prepara 

e aperfeiçoa o corpo para a situação verdadeira”. 

 

6. Submodalidades 

De acordo com O’CONNOR (2017, p.107), as imagens mentais, sons e sentimentos 

possuem qualidades (como cor, tom e temperatura), às quais se dá o nome de 

“submodalidades”, que são parte integrante das modalidades e não inferior a elas, 

como o nome pode sugerir. O autor assinala ainda que não é possível que um 

indivíduo tenha uma experiência sensorial sem essas qualidades. Ainda de acordo 

com O’CONNOR, a eventos verdadeiros são atribuídas submodalidades distintas 

àquelas atribuídas a eventos imaginados, sendo, assim, possível identificar se um 

evento realmente aconteceu ou não. 

“Se os sistemas representacionais são modalidades — maneiras de vivenciar o 

mundo —, então as submodalidades são os blocos de construção dos sentidos, a 

maneira como cada imagem, som ou sensação se forma” (O’CONNOR; SEYMOUR, 

1995, p.58). 
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As submodalidades “(...) codificam nossa experiência da realidade, da certeza e do 

tempo. São os componentes fundamentais de nossa experiência. Mudar 

submodalidades é uma intervenção muito poderosa e eficaz que muda o significado 

de uma experiência” (O’CONNOR, 2017, p.108). Ou seja: alterando a estrutura da 

experiência, é possível alterar seu significado; portanto, é possível escolher o 

significado de uma experiência modificando as submodalidades nela contidas. 

Para que isso seja possível faz-se necessário “mapear” as submodalidades de uma 

experiência; como ponto de partida, elege-se uma experiência cujo significado se 

deseja alterar; na sequência, é importante conscientizar-se da parte visual da 

lembrança para, em seguida, identificar as submodalidades dessa experiência. Para 

isso, pode-se utilizar como guia as tabelas a seguir: 

 

SUBMODALIDADES VISUAIS (O’CONNOR, 2017, p.109) 

Cor: em cores ou preto e branco  

Limite: com moldura ou sem moldura  

Distância: perto ou longe  

Brilho: brilhante ou escuro  

Foco: nítido ou embaçado  

Velocidade: rápido ou lento  

Tamanho: grande ou pequeno  

Movimento: parado, suave ou espástico  

 

SUBMODALIDADES AUDITIVAS (O’CONNOR, 2017, p.109) 

Volume: alto ou baixo  

Tom: suave ou estridente  

Localização: para cima ou para baixo, direita ou esquerda  

Distância: perto ou longe  

Velocidade: rápida ou lenta  

Clareza: claro ou abafado  

Alcance: agudo ou grave  

Verbais ou não-verbais: palavras ou sons  

Direção: estéreo ou mono  
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SUBMODALIDADES CINESTÉSICAS (O’CONNOR, 2017, p.110) 

Localização: onde no corpo  

Intensidade: alta ou baixa  

Pressão: forte ou suave  

Textura: áspera ou lisa  

Peso: leve ou pesado  

Temperatura: quente ou fria  

Duração: longa ou curta, contínua ou descontínua  

Movimento: parado ou em movimento  

 

Uma vez concluída a identificação das submodalidades visuais, auditivas e 

cinestésicas contidas na experiência, o próximo passo consiste em alterá-las, a fim de 

perceber que efeitos essa alteração causa na lembrança; por exemplo: se uma 

imagem é estática, pode-se colocá-la em movimento; se o som é baixo, pode-se 

aumentar seu volume; se um sentimento é percebido como pesado, pode-se torná-lo 

leve.  

Para a maioria das pessoas, uma experiência será mais intensa e memorável 
se tiver uma imagem grande, luminosa, colorida, próxima e associada. Se 
este for o seu caso, certifique-se de armazenar suas boas lembranças dessa 
forma. Por outro lado, torne suas lembranças desagradáveis menores, 
escurecidas, sem cor, distantes e dissociadas. Em ambos os casos, o 
conteúdo da lembrança permanece o mesmo; o que muda é a maneira como 
nos lembramos dela. Coisas ruins acontecem e têm consequências com as 
quais somos obrigados a conviver, mas não é necessário que elas nos 
persigam. Seu poder de fazer com que nós nos sintamos mal no presente 
vem da maneira como pensamos sobre elas. Precisamos separar o evento 
real que aconteceu naquela época do sentido e do poder que lhe damos pela 
maneira como nos lembramos dele (O’CONNOR; SEYMOUR, 1995, p.61). 

 

7. Ancoragem de recursos 

“Em PNL, o estímulo que está ligado a um estado fisiológico e que o faz disparar é 

chamado de ‘âncora’. Âncoras também são chamadas de disparadores” (SLAVIERO, 

2020, p.04). 

De acordo com O’CONNOR (2017, p. 88), âncoras são gatilhos visuais, auditivos ou 

cinestésicos associadas a uma resposta ou a um estado específico; elas são capazes 

de construir hábitos e são as responsáveis por tornar um indivíduo inconscientemente 

incompetente. De acordo com o autor, o processo por meio do qual um estímulo, seja 
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ele interno ou externo, provoca uma resposta, se chama “ancoragem”, e pode 

acontecer de forma proposital ou aleatória.  

As âncoras são, em geral, estímulos externos, como apontam O’CONNOR e 

SEYMOUR (1995, p.69); podem ser positivas ou negativas, úteis ou inúteis 

(O’CONNOR; SEYMOUR, 1995, p.70), e podem ser criadas de duas formas distintas: 

Primeiro, por repetição. Se vemos constantemente a cor vermelha associada 
ao perigo, ela se torna uma âncora. Temos então a aprendizagem simples: 
vermelho significa perigo. Em segundo lugar, e muito mais importante, é que 
se pode criar uma âncora instantaneamente, se a emoção for forte e o 
momento certo. A repetição só é necessária se não houver nenhum 
envolvimento emocional (O’CONNOR; SEYMOUR, 1995, p.70). 

 

Conforme apontam O’CONNOR e SEYMOUR (1995, p.70), “nossa mente não pode 

evitar as associações”, mas um indivíduo pode decidir em qual estado fisiológico 

gostaria de estar e, se não estiver satisfeito, “criar uma nova associação e, portanto, 

uma nova resposta, a partir das âncoras”. Esse processo de ancoragem se dá em 

duas etapas: 1) escolhendo-se o estado emocional desejado; e 2) associá-lo à uma 

âncora, para que possa ser trazido à mente sempre que necessário ou desejado 

(O’CONNOR; SEYMOUR, 1995, p.71). 

A seguir, encontra-se um passo a passo de como é possível um indivíduo transferir 

um recurso positivo de uma experiência passada para uma situação atual por meio da 

ancoragem, numa técnica da PNL conhecida como “ancoragem de recursos”: 

1. Identificar a situação na qual deseja ter mais recursos. 
2. Identificar o recurso específico que deseja (por exemplo, confiança). 
3. Verificar se o recurso é realmente adequado, perguntando-se: "Se pudesse 
ter este recurso agora, eu o usaria?" Se a resposta for afirmativa, continue. 
Se não for, volte à etapa número 2. 
4. Escolha uma ocasião na sua vida em que teve aquele recurso. 
5. Selecione as âncoras que vai usar em cada um dos três sistemas 
representacionais: algo que você vê, ouve e sente. 
6. Mude de local físico e imagine-se vivenciando plenamente aquele estado 
de recursos. Faça isso mais uma vez. Ao chegar ao seu ponto máximo, mude 
de estado e saia fora da experiência. 
7. Revivencie seu estado de recursos e, ao chegar ao seu ponto máximo, 
conecte as três âncoras. Mantenha o estado mental tanto tempo quanto 
desejar, depois mude de estado. 
8. Teste a associação, disparando as âncoras e confirmando que realmente 
entrou no estado mental desejado. Se não estiver satisfeito, repita a etapa 
número 7. 
9. Identifique o sinal que o faz saber que está numa situação problemática na 
qual deseja usar o seu recurso. Esse sinal vai lembrá-lo de usar a âncora 
(O’CONNOR; SEYMOUR, 1995, p.74). 
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Faz-se importante recordar que, conforme exposto no item "Submodalidades" desta 

pesquisa, as imagens mentais, sons e sentimentos possuem qualidades, como cor, 

tom e temperatura (O’CONNOR, 2017, p.107); logo, se uma âncora for auditiva, por 

exemplo, "a maneira como você pronuncia a palavra, o tom de voz utilizado, terá tanto 

impacto quanto a palavra ou frase em si" (O’CONNOR; SEYMOUR, 1995, p.72). 

Portanto, é necessário ater-se a esses detalhes para que as âncoras sejam acionadas 

de maneira correta, a fim de proporcionar ao indivíduo os melhores resultados 

possíveis. Além disso, é importante frisar que "você deve vincular suas âncoras ao 

estado de recursos no momento em que ele tiver chegado ao seu ponto mais alto"; se 

as âncoras forem vinculadas após esse estágio, o que será ancorado na verdade será 

a saída do estado (O’CONNOR; SEYMOUR, 1995, p.73). SLAVIERO (2020, p.06) 

lembra que as âncoras também devem ser especiais e inconfundíveis e fáceis de 

serem repetidas exatamente. 

Conforme explicam O’CONNOR e SEYMOUR (1995, p.74-5), é possível ancorar cada 

recurso em um dos dedos ou, ainda, associar vários estados de recurso a uma mesma 

âncora, tornando-a poderosa, lançando mão de uma técnica chamada “pilha de 

âncoras”. Tão importante quanto ancorar recursos positivos para se beneficiar deles 

quando necessário, é ser gentil consigo mesmo durante esse processo, conforme 

frisam os autores: 

Ancorar e usar estados de recursos é uma técnica, e, como qualquer técnica, 
torna-se mais fácil e mais eficaz com o uso repetido. Algumas pessoas dizem 
que ela funciona muito bem desde a primeira vez. Outras acham necessário 
praticar, não só para aumentar sua competência em disparar a âncora, como 
a confiança de que ela realmente fará uma diferença. Lembre-se do modelo 
de aprendizagem. Se a ancoragem for algo novo para você, congratule-se 
por estar passando da incompetência inconsciente à incompetência 
consciente e desfrute esse estágio enquanto não se torna conscientemente 
competente (O’CONNOR; SEYMOUR, 1995, p.75). 

 

8. Gerador de novos comportamentos 

Gerador de novos comportamentos é uma técnica da PNL muito poderosa que permite 

que uma pessoa adquira um novo comportamento ou consiga mudar ou melhorar um 

comportamento já existente (O’CONNOR; SEYMOUR, 1995, p.81). É destinada a 

mudanças comportamentais diretas (BANDLER; GRINDER, 1984, p.209) e pode ser 

usada “para qualquer situação na qual a pessoa ofereça alguma resposta que a deixe 

insatisfeita” (BANDLER; GRINDER, 1984, p.205).  



13 

 

 
 

Esta técnica consiste em: imaginar a meta em um contexto; usar um ensaio mental 

para aprendizagem, observando a situação de maneira dissociada; usar o ensaio 

mental associado para prática e aperfeiçoamento (O’CONNOR, 2017, p.146). 

Para fins de melhor entendimento da aplicação desta técnica, faz-se importante 

explicar que O’CONNOR e SEYMOUR (1995, p.222) definem “dissociado” como “que 

não está dentro de uma experiência, que observa ou ouve de fora”. “Associar”, por 

sua vez, de acordo com definição dos mesmos autores (1995, p.221), tem como 

significado “dentro de uma experiência, enxergar através dos próprios olhos, de plena 

posse de todos os sentidos”. 

A seguir, será apresentado um esboço da técnica, retirado do livro “Atravessando”, 

escrito por Richard Bandler e John Grinder, cocriadores da PNL: 

(1) Escolha uma situação na qual é desejado o novo comportamento. 
(2) Escolha um modelo. 
(3) Observe e ouça o modelo comportando-se na situação. 
(4) Substitua sua imagem e sua voz pela do modelo. 
(5) Entre no filme para experienciar as sensações cinestésicas. 
(6) Espelhamento de futuro: qual pista irá acionar o novo comportamento? 
(BANDLER; GRINDER, 1984, p.205) 

 

Em outras palavras, o que se deve fazer é usar a imaginação para entrar na situação 

na qual o novo comportamento é desejado e visualizar-se com o comportamento 

desejado. Nos casos em que isso é difícil, pode-se eleger uma pessoa modelo e 

visualizá-la tendo esse comportamento. Neste momento, é importante manter-se 

como espectador de um filme, ou seja, dissociado da cena, observando todos os seus 

detalhes, inclusive a reação das outras pessoas envolvidas, caso houver 

(O’CONNOR; SEYMOUR, 1995, p.81). Nesta etapa, os olhos da pessoa devem estar 

voltados para cima (O’CONNOR, 2017, p.147). Ver Figura 2 - Pistas de acessos 

oculares. 

Uma vez concluída essa fase, o indivíduo deve associar-se ao processo, ou seja, 

entrar na cena e passar a fazer parte dela, imaginando-se fazer o que viu, com os 

olhos para baixo. A seguir, a pessoa deve observar como se sente; se algo não 

parecer certo, é sempre possível voltar ao passo anterior e modificar o que for 

necessário (O’CONNOR, 2017, p.147). “Quando estiver satisfeito com seu 

desempenho imaginado, identifique um sinal interno ou externo que possa usar para 

disparar esse comportamento” (O’CONNOR; SEYMOUR, 1995, p.81).  
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O passo seguinte é fazer ponte ao futuro, imaginando o gatilho sendo disparado e a 

nova resposta gerada a partir desse gatilho (O’CONNOR, 2017, p.147). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Como foi possível perceber ao longo desta pesquisa, cada indivíduo pode 

reagir a uma mesma situação de formas diferentes, com base em suas experiências 

passadas, seus valores e crenças. É possível que a lembrança de um fato 

desencadeie reações muito limitadoras e desgastantes e, algo tido por alguns como 

simples, como um cheiro ou uma canção, pode disparar numa pessoa 

comportamentos destrutivos. O que todos devem ter em conta é que o cérebro 

humano é plástico, altamente capaz de criar caminhos neurais, modificando-se e 

reorganizando-se ao longo da vida, num processo conhecido como 

“neuroplasticidade”. 

Porém, ainda mais importante que isso, é saber que não é necessário esperar 

até que essa neuroplasticidade aconteça espontaneamente ou ao acaso: cada pessoa 

é perfeitamente capaz de criar novas conexões neurais, sempre que desejar. O passo 

a passo é simples: reconhecer um comportamento destrutivo e então alterá-lo, 

utilizando como ferramenta uma das técnicas apresentadas nesta pesquisa, que não 

exige muito mais que uma boa autocalibragem e algum tempo de dedicação para 

gerar resultados positivos. 

Entender o processo de funcionamento da mente é o início de uma importante 

evolução para qualquer ser humano. Ser capaz de reconhecer comportamentos 

limitantes e/ou destrutivos é o início de uma jornada de autoconhecimento, e 

conseguir alterar ou eliminar esses padrões é o primeiro passo para um caminho sem 

volta de evolução pessoal e maior qualidade de vida. 
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ANEXOS 

 

 

Figura 1 - Como funcionamos: tecnologia mental 

 

Fonte: SLAVIERO, 2020, p.09. 

 

Figura 2 - Pistas de acessos oculares 

 

Fonte: O’CONNOR, 2017, p.59. 
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