
 
 

 

INSTITUTO SUPERIOR DO LITORAL DO PARANÁ - ISULPAR 

NEUROAPRENDIZAGEM AVANÇADA:  

MASTER EM PROGRAMAÇÃO NEUROLINGUISTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELLIRIA TIMM 

 

 

 

 

O TABAGISMO E SUA DEPENDÊNCIA: 

UMA PROPOSTA DE REDUÇÃO DO VÍCIO ATRAVÉS DA PROGRAMAÇÃO 

NEUROLÍNGUÍSTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURITIBA 

2014 



 
 

 

ELLIRIA TIMM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O TABAGISMO E SUA DEPENDÊNCIA: 

UMA PROPOSTA DE REDUÇÃO DO VÍCIO ATRAVÉS DA PROGRAMAÇÃO 

NEUROLÍNGUÍSTICA 

 

 
Projeto apresentado ao curso de 
Neuroaprendizagem Avançada: Master em 
programação neurolinguística, vinculado a 
ISULPAR; como pré-requisito parcial para a 
obtenção do título de especialista. 
 
Orientadora:  Vânia Lucia Slaviero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURITIBA 

2014 



 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agradeço a todos aqueles que participaram direta 
ou indiretamente deste trabalho, em especial a 
Vania e Alexandre, que com maestria e dedicação 
dirigiram o curso em pauta. E também aos colegas 
de curso. 
 
 
Dedico este trabalho a todos aqueles que, com 
ânsia por saírem do vício do tabaco, buscam uma 
alternativa não química e eficiente: A 
Programação Neurolinguística. 
 
 
 

 



 
 

 

 
 

O TABAGISMO E SUA DEPENDÊNCIA: 

UMA PROPOSTA DE REDUÇÃO DO VÍCIO ATRAVÉS DA PROGRAMAÇÃO 

NEUROLÍNGUÍSTICA 

Elliria Timm
1
 

  

RESUMO 

O presente estudo é escrito sob o contexto da Programação neurolinguística, e está sendo aplicada a 
ao tabagismo. Busca unir conceitos e práticas a favor da redução deste vício, tendo então o estudo 
como objetivo “Propor uma sistemática, simples e prática, para reduzir o vício do tabagismo através 
da PNL”. Metodologicamente a pesquisa é desenvolvida como um estudo explicativo analítico de 
caráter básico. Os dados são coletados em fontes secundárias de pesquisa, utilizando-se 
procedimentos bibliográficos e de observação indireta. São utilizados artigos e trabalhos científicos 
para sustentar o tema, todos a nível Brasil e da década de 1980 até a atualidade (2014). São 
utilizadas técnicas de leitura investigativa e fichamento, agrupando-se os dados segundo palavras 
chave e ideias principais. A análise dos dados é qualitativa (sob a observatória e interpretação do 
autor), e tudo sob o contexto do método dedutivo. Como resultado principal da pesquisa, tem-se uma 
enumeração, simples e prática (de fácil entendimento), para auxiliar (tanto profissionais como leigos e 
curiosos no assunto) na redução vício no tabaco pelo uso da PNL. 
 
Palavras-chave: Programação neurolinguística, Tabagismo, Dependência Química 
 

 
ABSTRACT 

This study is written in the context of neurolinguística Programming, and is being applied to smoking. 
Seeks to unite concepts and practices for the reduction of this addiction, then taking the study aimed 
"to propose a systematic, simple and practical, to reduce the addiction of smoking through NLP." 
Methodological research is developed as an explanatory analytical study of basic character. Data are 
collected on secondary research sources, using bibliographic and indirect observation procedures. 
Articles and scientific papers are used to support the theme, all the Brazil level and the decade of 
19980 until today (2014). BOOK REPORT investigative techniques and reading are used, grouping 
the data according to key words and main ideas. Data analysis is qualitative (under the observatory 
and interpretation of the author), and everything under the context of the deductive method. The main 
result of the research, there is an enumeration, simple and practical (easy to understand), to assist 
(both professional and lay people curious in the subject) the reduction in tobacco addiction by using 
NLP.  
 
Keywords: Neurolinguística Programming, Tobacco, Drug Dependence 
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INTRODUÇÃO 

A saúde e a qualidade tem sido temas debatidos e discutidos na atualidade, e isto 

junto à mídia, congressos e conferências, a preocupação da sociedade neste 

sentido tem sido uma constante, principalmente no que refere-se a vida com saúde e 

bem-estar. Os esportes, a prevenção de doenças, mudança de costumes e hábitos e 

o transpassar de paradigmas tem sido notados cada vez com mais frequência, 

incluindo inclusive temas como o tabagismo e as maneiras alternativas de reduzir 

este vicio e seus males. 

Neste contexto, e ainda levando em conta que, já de maneira secular, o tabagismo 

vem causando males à população, assim como dependências e mortes, e que o seu 

tratamento tem sido pauta de pesquisas médicas e da área de saúde, assim como 

de outras ciências alternativas; centra-se o foco neste tema. Toma-se o tabagismo 

como um mau que deve ser combatido, pelos males que faz ao corpo e à mente, e 

assim, delineia-se o estudo. Dá-se a este viés uma maneira alternativa e 

natural/comportamental de combate a males do corpo e da mente, a saber, a 

programação neurolinguística (metodologia de indução de reprogramação de 

comportamentos e pensamentos das pessoas através da positivação e da ação por 

resultados); e então busca-se responder a problemática. Como reduzir o vício do 

tabagismo através da PNL?  

Justifica-se a importância e relevância do trato do presente tema, tendo-se em vista 

os benefícios que os resultados do trabalho podem acarretar benefícios para os 

profissionais da saúde, tanto como aos pacientes, à educação e ao estado atual do 

conhecimento. Com relação aos profissionais da área de saúde, tem-se que a 

proposta ora lançada deve auxiliá-los, de forma simples e prático, no tratamento da 

redução do vicio do tabagismo em seus pacientes. Já com relação aos pacientes, 

tem-se que o benefício do trabalho é, dentre outras maneiras, a redução dos vícios 

do tabagismo por um método não químico à agressivo a saúde humana.  Para a 

educação, por se tomar os resultados do trabalho como exemplos a serem 

disseminados nas instituições de ensino. Isso aumenta a qualidade de abordagem 

do tema, devido a precariedade atual de bibliografias a respeito. Por fim, sobre o 

estado atual do conhecimento, tem-se que os resultados do trabalho servirão como 
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incremento, de conhecimento, no que já se tem na atualidade. Ainda poderão 

estimular novas pesquisas e estudos a respeito. 

Como objetivo principal do trabalho, busca-se propor, uma sistemática simples e 

prática, para reduzir o vício do tabagismo através da PNL. Como objetivos 

específicos, e a favor do cumprimento do objetivo geral, tem-se: a) reconhecer o que 

é a programação neurolinguística “PNL”; b) verificar o que é o tabagismo e quais 

suas particularidades; c) identificar como se dá a dependência do tabagismo 

(causas). 

Metodologicamente, a pesquisa terá objetivo analítico, e será desenvolvida segundo 

procedimentos bibliográficos. A coleta de dados será feita em fontes secundárias de 

pesquisa, utilizando-se de livros, artigos, periódicos e materiais científicos 

disponibilizados na internet. Serão utilizadas as técnicas de leitura investigativa e 

fichamento. O tratamento dos dados será por agrupamento segundo palavras chave 

e ideias principais, e a análise dos dados será feita de modo qualitativo (através da 

observatória e interpretação do autor). A inspiração de pesquisa se dá sob o método 

dedutivo, sem a intenção, entretanto, de se esgotar o assunto. 

Estruturalmente, o trabalho será divido em cinco sessões, dentre as quais, a 

introdução e as considerações finais. A sessão “tabagismo”, o identifica através de 

suas definições, causas e consequências, e, também, formas de tratamento. Mostra 

os males reflexos que causa ao corpo e à mente, vendo-se o ser humano como um 

todo. A sessão “programação de neurolinguística” apresenta esta técnica alternativa 

de indução à mudança de comportamento e modos de pensar, trazendo suas 

principais características e particularidades; assim como técnicas de aplicação. 

Discute sobre resultados encontrados, ainda também, pelos benefícios que trazem 

no tratamento de doenças, traumas e frustações. A sessão “redução do vício do 

tabagismo através da PNL” propõe uma sistemática, simples e prática, para reduzir o 

vício do tabagismo através da programação de neurolinguística. Constitui-se assim, 

o resultado principal do trabalho. As “considerações finais” apresentarão o 

cumprimento dos objetivos do trabalho, assim como as dificuldades encontradas na 

pesquisa e as sugestões para trabalhos futuros. 
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DESENVOLVIMENTO 

1 Tabagismo 

O tabagismo é uma doença ou vício causado pelo uso do tabaco, no ato de fumar, 

que gera dependência pela nicotina. Esta substância, quando em contato com o 

corpo, causa alterações fisiológicas e funcionais no tecido celular, inclusive na 

respiração celular. Acumula-se nas células e, com o passar do tempo, vai gerando 

nestas uma necessidade de sua presença. Causa nelas um ressecamento, assim 

como um espessamento de suas membranas, o que é notado principalmente à nível 

de pulmão. As paredes pulmonares perdem a elasticidade ao longo do tempo, 

provocando, dentre outras, a insuficiência respiratória e o enfisema pulmonar, um 

tipo de doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), caracterizada por danos aos 

alvéolos pulmonares, causando oxigenação insuficiente e acúmulo de gás carbônico 

no sangue. Em termos externos, o uso constante do tabaco, causa ressecamento da 

pele, dos cabelos e das unhas. (RONDINA, 2004). Afeta também as cordas vocais e 

dentes do tabagista, conforme figura (1), inclusive vindo a mudar o tom de voz da 

pessoa.  

 

FIGURA 1 - CORDAS VOCAIS E DENTES. RESULTADO DO USO CONSTANTE DO TABACO. 

 

FONTE: O AUTOR 

Como causas da dependência do tabagismo, tem-se as de caráter social, 

psicológico e clínico. As de caráter social estão relacionadas ao uso do cigarro para 

acompanhar o costume de rodas de amigos, de colegas de trabalho e afins. Já as de 

caráter psicológico, o tabagismo pode ser usado como fuga por problemas de ordem 
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social como a fome, o desemprego, as dificuldades de vida e correlatos. Lembra-se, 

neste caso, que o uso do cigarro, como costume, acaba por distrair a mente do 

usuário e, assim, levá-lo a um estado de “relaxamento”. Sobre as causas de caráter 

clínico, tem-se a busca da redução da ansiedade, do estresse, da depressão e de 

outros problemas de origem fisiológicas. Estas doenças estão cada vez mais 

comuns na sociedade moderna, caracterizando-se de forma clara e precisa. 

 

a) Ansiedade: Doença que antecede momentos de perigo real ou 

imaginário, que causa sensações corporais desagradáveis. Mexe com 

o sistema nervoso e hormonal de pessoas, desencadeando reações 

voluntárias involuntárias diversas e imprevistas. (CURY, 2013) 

b) Estresse: Respostas físicas e mentais causadas por estímulos 

externos que levam o indivíduo a superar exigências do meio 

ambiente. Também o desgaste físico e mental causado por esse 

processo. (ROSSI; PERREWÉ;  SAUTER, 2005) 

c) Depressão: Doença psiquiátrica, crônica e recorrente, que causa 

alteração de humor por tristeza profunda, sem fim, associada a 

sentimentos de dor, amargura, desencanto, desesperança, baixa 

autoestima e culpa, assim como a distúrbios do sono e do apetite. 

(AQUINO, 2010) 

 

Como consequências do tabagismo e de sua dependência, tem-se uma série de 

doenças a diversos níveis. Estas vão desde problemas de aparência externa (pele, 

cabelos, dentes e olhos) amarelados e com configurações sui generes; até 

problemas de insuficiência respiratória, circulatório, cardíaco e cânceres. Isto visto 

que, a nicotina, causa mutações celulares e, até mesmo, genéticas no ser humano. 

Por exemplo, o uso do cigarro durante a gravidez pode, até mesmo, vir afetar o bom 

e saudável desenvolvimento do feto. (MC CLOUGHEN, 2003) 

Sobre as formas de tratamento, nota-se a nível de mercado uma diversidade delas. 

Vão desde drogas químicas (medicamentos), até mesmo chás, simpatias e terapias 

alternativas. Cada qual com maior ou menor nível de influência e efeitos sobre o 

corpo humano, podendo ou não acarretar em efeitos colaterais. Nas terapias 

alternativas, tem-se os menores reflexos de efeitos nocivos ao corpo humano ao se 

http://www.editoraatlas.com.br/atlas/webapp/curriculo_autor.aspx?aut_cod_id=75441
http://www.editoraatlas.com.br/atlas/webapp/curriculo_autor.aspx?aut_cod_id=76613
http://www.editoraatlas.com.br/atlas/webapp/curriculo_autor.aspx?aut_cod_id=76614
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tratar, ou até mesmo reduzir, a dependência do tabagismo. Dentre elas, e 

prevalentemente, as que buscam reduzir a ansiedade. Como exemplos, tem-se a 

musicoterapia (um processo destinado a facilitar e promover comunicação, 

relacionamento, aprendizado, mobilização, expressão, organização e outros 

objetivos terapêuticos relevantes); a cromoterapia (prática da utilização de cores na 

cura de doenças); a hipnose (um estado de consciência que envolve atenção focada 

e consciência periférica reduzida); a meditação (ato de intensa concentração da 

mente em um assunto) e programação neurolinguística. (RONDINA, 2004) 

Desta forma, nota-se que o tabagismo é uma doença grave e um mal populacional. 

Afeta morfofisiologicamente e psicologicamente o fumante, trazendo-lhe 

dependência e consequências que, de maneira geral, podem ser até a morte. Dos 

modos de tratamento, tem-se dos mais agressivos aos alternativos. Deve-se 

escolher uma maneira adequada de reduzir os impactos do tabagismo no corpo da 

pessoa até mesmo reduzir o vício; sendo, entretanto, a prevenção um caminho 

eficaz e sem efeitos colaterais. 

Pelo lado familiar, tem-se o tabaco como um mal que, além de tudo, cria 

codependência. Por esta, tem-se que uma família de tabagista sofre os males a este 

vício pertinentes. Acaba “fumando” indiretamente, ao inalar a fumaça expelida pelo 

fumante; além de sofrer emocionalmente presenciando o fumante no seu 

definhamento. Sofre ao ver o tabagista ser internado, ter sua saúde denegrida, ter 

diagnóstico de enfisema pulmonar, doenças correlatas ou até mesmo câncer de 

pulmão e, também na maioria dos casos, de ver o gasto que o tabagista traz as 

finanças domésticas. Para sobreviverem e se acalmarem os tabagistas muitas vezes 

precisam que lhes seja fornecida a droga “cigarro”, e isto geralmente a um custo 

sem limites. Tal fato acaba indo em detrimento as finanças familiares, família esta 

que pode ver sua falência decretada (no caso de baixa renda). O desespero e o 

abalo emocional pode ser um fator desagregador dessa família, levando-a a 

doenças por vezes irreparáveis. Vale-se lembrar que, com um doente dentro da 

família, o efeito cascata pode vir a consequências irreparáveis (separações, 

divórcios, doenças psicológicas, desestruturação escolar de filhos e correlatos). 
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2 Programação Neurolinguística (PNL) 

A programação neurolinguística pode ser vista como uma técnica de indução, 

através da positivação, de mudanças de comportamentos e hábitos. Uma forma de 

fazer com que o paciente veja certas circunstâncias sob um viés diferente, de tal 

sorte que, sob estas, venha a ter melhores e mais proveitosos resultados. Sua base 

está na reprogramação mental de ações e atitudes já costumeiras, e isto através da 

oralidade, exemplos, atividades e ações. Também, mostra de novos hábitos e 

maneiras de pensar. (ANDREAS, 1995) 

Com relação as aplicabilidades da programação neurolinguística, tem-se que se dar 

sobre, principalmente, doenças que envolvem o sistema nervoso e emocional da 

pessoa. Estas, de certa forma acabam gerando com consequências vícios ou, ainda, 

hábitos indesejáveis a saúde e o bem estar. Dentre essas consequências está o 

tabagismo, o alcoolismo, o transtorno obsessivo compulsivo (TOC) e problemas de 

origem cognitiva. Dentre os motivadores destas doenças estão a ansiedade, a 

depressão, síndrome do pânico e, ainda, outros transtornos. O transtorno de déficit 

de atenção e hiperatividade está dentre esses, afetando sensivelmente a 

capacidade da pessoa, portador, ter vida normal.  

No que concerne a correlação do tratamento do tabagismo através da programação 

neurolinguística, nota-se esta como sendo um fator atuador, de maneira direta ou 

indireta, no emocional da pessoa, na sua tranquilização e, também, na mudança dos 

seus atos. Através da oralidade, e também de exemplos de novos comportamentos, 

a programação neurolinguística acaba, de uma forma ou de outra, vindo a 

influenciar, até mesmo, na mudança de comportamento da pessoa. Mostra situações 

referentes a pessoas que sofrem do tabagismo, seus sofrimentos e, de maneira 

motivacional, acaba fazendo com que, o tabagista, sinta-se um ser pensante e 

amado, ainda que ama e esta numa sociedade de amigos, e assim deve se 

comportar de maneira valorizada. Deve ter pensamentos bons, pensamentos de 

valorização do seu “Eu”, e a cima de tudo, consciência de que aqueles, que estão ao 

seu redor, formam consigo uma grande família. Por certas técnicas, a pessoa 

aprende que, muitas vezes, para ser feliz e livrar-se de problemas, é necessário ela 

se amar, se perdoar e, também, acreditar que uma força superior, de energia, está 

sobre ela lhe protegendo e querendo o seu bem. 
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Pelas técnicas e práticas de programação neurolinguísticas conhecidas, tem-se um 

conjunto de abordagens que, de certa forma, buscam através de pontos chaves 

(particular a cada técnica) fazer com que a pessoa veja a vida com olhos diferentes. 

A maioria das técnicas usa a motivação do paciente, ainda a positividade e a certeza 

de conquista (conseguir algo), mostrando então que os limites, as barreiras, e os 

paradigmas podem ser ultrapassados e uma nova realidade pode ser criada. A 

ancoragem em situações e coisas positivas é apresentada como uma técnica 

importante, assim como o sistema de “gatilhos”. Por estes, o paciente faz, após o 

tratamento com a programação neurolinguística, uma correlação dos obstáculos a 

ancoras e conscientizações para os seus transpasses. Os sonhos dos pacientes são 

levados em consideração pelo profissional que está trabalhando com a programação 

neurolinguística, o qual alinha diretrizes e modelos mentais de ação para aquela 

realização. O foco de trabalho é, então, trazer ao paciente mudanças de 

comportamento e hábitos a favor de resultados e novas conquistas. 

Em termos profissionais, e em encarando a programação neurolinguística como uma 

maneira alternativa e natural de ajudar pessoas, tem-se que a aplicação da 

programação neurolinguística pode ser feita por profissionais de diversas áreas. O 

estigma de que a programação neurolinguística atem-se a medicina e a psicologia é 

um paradigma que precisa ser transposto pois, por treinamento adequado, toma 

caráter multidisciplinar e multiprofissional. Não tratasse de especificidade médica 

direcionada ao sistema nervoso, e sim uma técnica de interferência nos hábitos de 

pessoas a favor do bem estar. 

Dentre as técnicas e práticas mais utilizadas na programação neurolinguística, tem-

se a do Rapport (Relaxamento), do eliciar objetivo desejado, do HOOPONOPONO e 

do EFT. Cada qual com suas particularidades e aplicabilidades especificas, sendo 

mais indicadas a um ou outro segmento de doenças ou hábitos não desejáveis. 

Ainda leva-se em consideração, para a escolha da técnica a ser usada, o estado 

prognostico da pessoa. Vale-se ressaltar que, também, o uso da técnica está, 

profissional a profissional, relacionado as habilidades especificas de cada um.    
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2.1 Rapport 

Segundo Anthony Robbins, o "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." Constitui-se em um dos 

pilares da PNL, destacando-se como relevante no processo de comunicação. 

Facilita o entendimento, e faz com que as pessoas acreditem que seus interesses 

são considerados pelo outro. Expressa receptividade, sem atrelar-se a 

concordância. Surge como algo mágico que possibilita o relaxamento através da 

percepção que o outro tem pensamento semelhante ao seu, o que gera uma esfera 

de confiança mútua. (O'CONNOR,1995) 

Com relação a arte do Rapport, nota-se a potencialidade de ouvir e ouvido. Ganha-

se pelo Rapport amizades genuínas, em um sistema de comunicação eficiente. 

Muitos casais que se dão bem estão em constante Rapport, possibilitando um 

entendimento perfeito. Observa-se que a falta de comunicação quando as pessoas 

não se combinam as coloca fora de sincronia. Isto infelizmente é algo ruim pois, na 

maioria das vezes e pelo desentendimento, cria-se conflitos. (KNIGHT, 1998) 

2.2 Eliciar objetivos desejados 

Essa técnica tem como ideologia o foco no cumprimento de um objetivo desejado. 

Este deve ser expresso em termos positivos, a saber alcançáveis pelo praticante, 

numa conotação de conquista e vitórias. O praticante deve ser motivado e 

estimulado a atingir seus objetivos, vendo isso como um transpor de barreiras e uma 

nova realidade. Deve ter o controle da situação em termos reais, racionais e 

emocionais, de forma a possibilitar as conquistas de forma clara e por passos; numa 

concepção de atitude gera atitude. As ações e reações devem ser observadas e 

medidas pelo praticante, onde ele verá que, na maioria das vezes, as situações nas 

quais está envolvida pode ser mudada, mesmo que envolva outras pessoas com 

problemas, pela sua própria postura. O exemplo passa a ser relevante para 

mudanças de comportamento de grupo. As travas que impedem o cumprimento dos 

http://golfinho.com.br/glossario-pnl/rapport.htm
http://golfinho.com.br/glossario-pnl/rapport.htm
http://golfinho.com.br/glossario-pnl/capacidade.htm
http://golfinho.com.br/glossario-pnl/capacidade.htm
http://golfinho.com.br/glossario-pnl/pnl.htm
http://golfinho.com.br/glossario-pnl/rapport.htm
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objetivos devem ser, aos poucos, trabalhadas e transpostas. Uma quebra de 

paradigmas a favor de resultados. (O'CONNOR, 19995) (ROBBINS, 2008) 

2.3 Hooponopono 

O Hooponopono é uma técnica utilizada pela PNL que, pelo transpor os sentimentos 

ruins que estão na memória remota e no subconsciente, causam o bem estar interno 

da pessoa e a libertam para viver uma vida baseada no amor e naturalidade Divina. 

Parte da premissa do perdão e do amor próprio, ainda da gratidão da própria pessoa 

pela vida e pela possibilidade de viver. Tudo isso com base numa crença maior, dum 

Homem perfeito e sem pensamentos ruins. As pessoas vão introjectando 

pensamentos ruins em sua memória (por traumas, frustrações, repressões e afins), e 

isso transforma de maneira não natural o seu modo de viver, de pensar. Os 

Humanos são naturalmente bons e do amor, o que lhes estraga, muitas vezes, é a 

maneira subconsciente “poluída” de pensar. (O'CONNOR,1995); (KNIGHT, 1998) 

 

3 Proposta para redução do vício do tabagismo através da PNL 

Com a intenção de reduzir o vício do tabagismo, aplica-se a Programação 

Neurolinguística (PNL) através de procedimentos de oralidade que, na realidade, 

vão atuar nas possíveis causas do vício. Dentre estas causas, faz-se vistas àquelas 

que, a priori, estão relacionadas ao sistema emocional da pessoa. A saber: a 

ansiedade, o estresse, a depressão e problemas psicossomáticos. Ressalta-se que, 

todas essas causas, estão relacionadas ao sistema psicosomático do paciente, 

ainda emocional, levando-o a reações holísticas adversas. Muitas vezes, tais fatores 

são catalisados, ou agravados, por problemas sociais e familiares que a pessoa 

encontra.  

Desta forma, e com a intenção de relaxamento da pessoa a favor da redução dos 

problemas emocionais supracitados, propõe-se a aplicação da programação 

neurolinguística, conforme atividades 1 a 4. Vale-se lembrar que essas atividades 

não buscam, de maneira nenhuma, esgotar o assunto; nem mesmo estão nem 

mesmo estão em ordem de importância. Guardam uma ordem apenas expositiva. 
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3.1 Atividade 1 - técnica do Rapport (relaxamento) 

A atividade 1 propõe, através de técnica de relaxamento e ponto de ancoragem, 

quatro passos para que a pessoa busque uma paz interior pela concentração das 

duas energias vitais. Uma energia que vem do alto (Energia Universal) e uma que 

vem do interior da terra. Tanto uma quanto a outra, em consonância com a 

harmonização do ser, vem reforçar a energia do elemento de forma sistêmica e 

relaxante. Faz com que a pessoa entre em equilíbrio com o seu “Eu”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica do Raport 

(Relaxamento) 

Um relacionamento de 

confiança e 

responsividade consigo 

mesmo e com os outros. 

 

 

 

Passo 1 

Pela oralidade, dizer ao paciente que ele 

imagine que existe uma bola de energia 

sobre ele e que esta bola passa sobre sua 

cabeça , peito, pernas, pés e vai até o centro 

da terra. Aí então, após chegar no centro da 

Terra essa bola volta carregada de muito 

mais energia e vai subindo, subindo, até que 

entra pelo corpo da pessoa, pelos pés, passa 

pelas pernas, sobre pelo abdômen e instala-

se no peito da pessoa. Uma energia que lhe 

dá forças e vibrações profundas do interior da 

Terra. 

 

 

 

Passo 2 

Pela oralidade, dizer ao paciente que imagine 

uma bola de energia que vem do alto, muito 

alto. Uma bola brilhante e intensa, que vem 

descendo e se instale sobre a cabeça do 

paciente. Após isso diga para ele que essa 

energia, espalha-se pela sala, onde está, 

infestando de movimento, paz e energia 

renovada, dos altos, todas as moléculas e 

células da sala. Aí diga a ele que imagine que 

esta energia vai se concentrando, fique mais 

forte e agrupe-se sobre a cabeça do paciente. 

Uma energia intensa. 
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Continua. 
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Continuação. 

  

 

 

 

Passo 3 

Peça para o paciente imaginar uma ligação 

entre a energia que tinha vindo do centro da 

Terra e que está concentrada em seu peito, e 

a energia que veio do alto e está concentrada 

sobre sua cabeça. Uma energia brilhante e 

intensa. Por esse canal que os liga, peça ao 

paciente que imagine uma energia muito 

harmoniosa e de paz, que vai se espalhando 

pelo corpo e pela mente dele. Uma energia 

gostosa, leve  e que lhe traz harmonia e 

equilíbrio em todos os pontos de seu corpo. 

Um canal de luz e tranquilidade que, 

principalmente, toma conta do coração e da 

mente dele. Uma Paz do Eu. 

 

Passo 4 

Peça para o paciente repetir esta técnica três 

vezes por dia, a fim de reduzir sua ansiedade 

e estresse. 

 

QUADRO 1 – PROPOSTA DE RELAXAMENTO PELA PNL A FAVOR DA REDUÇÃO DE REDUÇÃO 
DOS VÍCIOS DO TABAGISMO. 

FONTE: ADAPTADO DE PUBLICADO NO GOLFINHO IMPRESSO Nº61 DE FEVEREIRO DE 2000 
ORIGINAL EM INGLÊS PUBLICADO NA ANCHOR POINT DE MAR/1997 

Esta atividade, não esgota as técnicas de relaxamento através da PNL, mas é 

indicada, no caso de auto ajuda e aplicação da PNL. Ao aprender a técnica, o 

paciente pode fazer as repetições sem o auxilio profissional pertinente. 

3.2 Atividade 2 - eliciar o objetivo desejado 

A Atividade 2 propõe, de maneira simples, o estabelecimento de objetivos e o 

possibilitar de satisfação pessoal. Vem quebrar paradigmas e criar a realidade do 

possível sobre metas e “vitórias” como no quadro 2. A pessoa que trabalha com 

http://golfinho.com.br/escritor/anchor-point-magazine.htm
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essa técnica cria auto-confiança, de modo a conseguir conquistas com sua própria 

maneira de pensar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÕES PARA 

ELICIAR O OBJETIVO 

DESEJADO 

 

 

 

 

 

Passo 1 

Ser expresso em termos positivos. 

Se você ou alguém que você está ajudando 

neste exercício disser: "Não quero me sentir 

mal", você pergunta: "Muito bem, como é que 

você gostaria de se sentir?" e, se você ou 

outro responder "Eu vou saber quando não 

tremer mais", diga "OK, isso é o que você não 

vai fazer, e o que você VAI fazer?" 

 

 

 

 

 

Passo 2 

Iniciado e controlado pela própria pessoa 

(você). 

Se você é do tipo que costuma dizer: 

"Consertem minha mulher/marido/filho!" 

Saiba que isto não está bem formulado, já 

que o desejo é de mudar algo que está fora 

do seu alcance. Você pode pegar este 

objetivo e transformá-lo em algo iniciado, sob 

controle seu, acrescentando uma ou duas 

proposições: 

"Então o que eu quero é ter respostas 

diferentes por parte da minha mulher ou do 

meu marido ou daquela pessoa". 

Se isso fizer sentido para você, já terá uma 

base para um objetivo bem estruturado: 

trabalhar a mudança do 

SEU comportamento para conseguir 

respostas melhores por parte daqueles que 

interessam a você. 

Continua. 

 

 

http://golfinho.com.br/glossario-pnl/comportamento.htm
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Continuação. 

  

 

 

 

 

 

Passo 3 

Evidências sensoriais específicas. 

Imagine, vividamente, você, num futuro 

próximo, já realizando o seu objetivo. Faça 

uma descrição COMPORTAMENTAL 

completa, vendo como você se comporta, sua 

postura, sua voz, seus gestos, sua 

respiração, seu tônus muscular e as coisas 

que estaria fazendo quando já tiver alcançado 

o seu objetivo. 

Verifique se o seu procedimento de evidência 

(qualquer informação exterior) está sendo 

dado de forma efetiva. 

Um feedback apropriado sobre o momento 

em que atingiu a mudança desejada. 

Exemplo: Se o objetivo é chegar a ser um 

professor eficiente, e a sua evidência é de se 

sentir bem no final do dia, você precisará de 

algum OUTRO tipo de evidência. Pois é ótimo 

se sentir bem no final do dia, mas isso não se 

relaciona automaticamente com o fato de ser 

um bom professor. Se deseja ser um 

profissional eficiente e se a evidência é a de 

que outros DIGAM que você é bom (apenas 

verbalmente) você estará usando uma 

evidência que pode ser enganadora. 

Continua. 

  

http://golfinho.com.br/glossario-pnl/feedback.htm
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Continuação. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passo 4 

Bem contextualizado. 

Observei uma vez, na empresa onde sou sócio, 

que os operários perdiam, aparentemente, 

muito tempo em várias caminhadas por dia até 

os depósitos de materiais para retirar peças. 

Parecia mais lógico trazer as caixas mais perto 

das máquinas. Isto foi feito, e pouco tempo 

depois os supervisores ficaram perplexos com 

o resultado. A produção caiu bruscamente, 

apesar da economia em tempo e movimento. 

A explicação era simples. Ver a grande 

quantidade de matéria-prima sugeria aos 

funcionários o infindável trabalho que teriam 

que fazer. "Parece que nunca se consegue 

terminar nada." Era a forma de alguns deles 

descreverem o seu motivo para a demissão. 

Não há percepção de progresso porque não há 

um objetivo definido e realizável que a pessoa 

possa usar como ponto de referência para 

assinalar o terreno que já se caminhou entre o 

Estado Atual e o Estado Desejado. 

Hoje, a maioria dos psicólogos industriais 

aconselha a gerência a fazer todo o possível 

para quebrar em unidades visíveis e atingíveis 

o fluxo de trabalho. Então, à medida que as 

peças ficam prontas, vão para caixas ou 

bandejas de 10, de 100 ou de 200 unidades, o 

número que for mais conveniente. Resulta daí a 

sensação contínua de "missão cumprida" e 

disposição renovada para outro esforço em 

direção a novo objetivo específico. 

Continua. 
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Continuação. 

  

 

 

 

Passo 5 

Que seja ecológico para a pessoa. 

- "De que maneira este resultado afetará a 

sua vida?" 

- "De que forma este objetivo poderia trazer 

problemas para você?" 

- "De que maneira este objetivo poderá afetar 

as pessoas importantes de sua vida?" 

- "Você poderia machucar alguém ao atingir o 

que você está pedindo?" 

 

 

 

 

Passo 6 

Testável na experiência da pessoa, isto é, 

dentro do poder da pessoa de realizá-lo. 

- "O que impede você de atingir o objetivo 

desejado?" 

Faça uma lista de obstáculos que estão 

impedindo você de realizar o seu objetivo. 

Separe os obstáculos dependentes de 

terceiros e pegue cada um dos obstáculos 

pessoais (crenças ou autoconceitos 

limitantes) e trabalhe cada um deles com 

a Técnica do Aprendizado Dinâmico. 

QUADRO 2 - PROPOSTA DE RELAXAMENTO PELA PNL A FAVOR DA REDUÇÃO DE REDUÇÃO 
DOS VÍCIOS DO TABAGISMO. 

FONTE: ADAPTADO DE PUBLICADO NO GOLFINHO IMPRESSO Nº61 DE FEVEREIRO DE 2000 
ORIGINAL EM INGLÊS PUBLICADO NA ANCHOR POINT DE MAR/1997 

3.3 Atividade 3 – Hooponopono 

Esta atividade busca, conforme no quadro 3, trazer uma paz interna na pessoa pelo 

perdão e consciência dela mesma como criatura boa proveniente de um  Ser Divino. 

 

 

 

 

http://golfinho.com.br/glossario-pnl/crencas.htm
http://golfinho.com.br/magia-da-aprendizagem-dinamica-ancoras.htm
http://golfinho.com.br/escritor/anchor-point-magazine.htm
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Passo 1 

 

REPITA TRÊS VEZES “SINTO MUITO” 

 

Quando você diz  "Sinto muito" você 

reconhece que algo (não importa se saber o 

que) penetrou no seu sistema corpo/mente. 

Você quer o perdão interior pelo o que lhe 

trouxe aquilo.  

 

Hooponoopono  

 

Passo 2 

 

REPITA TRÊS VEZES “ME PERDOE” 

 

Ao dizer "Me perdoe" você não está pedindo 

para um ser superior te perdoar, você está 

pedindo a te ajudar  a se perdoar.  

  

 

 

Passo 3 

 

REPITA TRÊS VEZES “TE AMO” 

 

"Te amo" transmuta a energia bloqueada 

(que é o problema) em energia fluindo, religa 

você ao Divino. Ela contém os três elementos 

que podem transformar qualquer coisa: 

gratidão – reverência – transmutação.  

 

 

 

Passo 4 

 

REPITA TRÊS VEZES “SOU GRATO” 

 

"Sou grato" é a sua expressão de gratidão, 

sua fé que tudo será resolvido para o bem 

maior de todos envolvidos.  

 

QUADRO 3 -0 PROPOSTA DE RELAXAMENTO PELA PNL A FAVOR DA REDUÇÃO DOS VÍCIOS 
DO TABAGISMO. 
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FONTE: ADAPTAADO DE PUBLICADO NO GOLFINHO IMPRESSO Nº61 DE FEVEREIRO DE 2000 
ORIGINAL EM INGLÊS PUBLICADO NA ANCHOR POINT DE MAR/1997 

 

3.4 Técnica do EFT 

Esta atividade busca, através da materialização de um problema por uma força sob 

a âncora de uma frase lembrete ou palavra chave, superar paradigmas que estão 

bloqueando o ser humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica EFT 

Passo 1 Identifique o problema a ser tratado 

Passo 2 Associe este problema a uma frase 

lembrete 

Passo 3 

Repita três vezes “Embora eu tenha 

esse(a) “Problema” eu aceito a mim 

mesmo completa e profundamente” ou “ 

Embora eu ainda tenha um pouco de 

“Problema” eu aceito a mim mesmo 

completa e profundamente” 

Passo 4 

Pressione cada um dos pontos de 

energia da figura sete vezes, repetindo a 

frase lembrete em cada ponto. 

 

 

http://golfinho.com.br/escritor/anchor-point-magazine.htm
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Continua. 

Continua. 

 

 

 

 (BLACKERBY, 2004). 

Passo 5 

Aperte o ponto Gamut 9 vezes enquanto 

realiza cada uma das ações:  

(1) Olhos fechados 

(2) Olhos abertos  

(3) Movimento dos olhos para baixo à 

direita 

(4) Movimento dos olhos para baixo a 

esquerda 

(5) Girar os olhos em círculo 

(6) Girar os olhos na outra direção 

(7) Cantar durante 2 segundos, uma 

canção com os lábios fechados. 

(8) Contar até 5  

(9) Idem ao número 7  

Passo 6 

Repita os passos de 1 a 5 para o mesmo 

problema (relacionado ao tabagismo), a 

fim de media a força que ainda ele exerce 

sobre o seu corpo. Geralmente na 

primeira sequência a força já diminui. 

Faça isso até que a força do problema 

seja insignificante. 

 

 

http://golfinho.com.br/escritor/don-a-blackerby.htm
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Realizado o estudo, chega-se ao final do mesmo com seu objetivo geral e 

específicos atingidos. 

A fim de propor uma sistemática simples e prática de reduzir o vício do tabagismo 

com o uso da Programação Neurolinguística, seguiu-se basicamente dois passos. 

Em um primeiro identificou-se o que é o tabagismo, através de suas causas e 

consequências; em um segundo reconheceu-se o que é a Programação 

Neurolinguística e como ela atua na pessoa. 

Sobre o tabagismo, identificou-se que o uso do tabaco e seu vício fazem parte da 

história da humanidade. Seja para uso medicinal, social e afins, o tabaco marca 

épocas junto com a humanidade. Passando pelos índios americanos, que usavam o 

tabaco como efeito alucinógeno e em rituais religiosos, chega-se as telas dos filmes 

e novelas da década de 1940. Os galãs fumavam para demonstrar charme, assim 

como os mafiosos da Itália demonstravam poder. Tem-se então o uso social com a 

finalidade de representar imagem. Chega-se a atualidade do século XXI, 

demonstrando o cigarro nada mais do que uma tradição de status, charme e poder; 

apesar de fazer mal a saúde. 

Com relação a saúde, tem-se que o cigarro provoca males e problemas que, de 

maneira invisível, acabam gerando problemas graves e até mesmo a morte dos seus 

usuários. Uma morte silenciosa, que pelo vício chega-se aos fumantes quase que 

desapercebidamente. Ressalta-se que os problemas sociais, como por exemplo o 

estresse, o desemprego, a fome, os problemas, a ansiedade, a depressão e tantos 

outros similares vêm; no contexto da sociedade moderna; contribuir com seu uso e 

vício; As pessoas acabam fumando para distrair-se ou, até mesmo, “fugir de uma 

realidade que os cercam; apesar de  terem conhecimento dos males eu o cigarro 

causa. 

Por efeitos de doenças e detrimentos a saúde por causa do fomo, tem-se os 

problemas pulmonares, os enfisemas, a hipertensão, os decréscimos da voz e os  

cânceres dos mais diversos. Pulmão, bexiga, laringe e outros. De maneira direta ou 

indireta, pela nicotina e sua dependência, não interessa o tipo de cigarro, 

concentração de nicotina ou número de filtros. O Cigarro é um mal que atinge a 
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humanidade e, desta forma, marca décadas com vício, dependência, “falso status” e 

mortes. É uma das causas relevantes de uma série de cânceres. 

Sobre a Programação Neurolinguística, tem-se que a mesma é uma técnica de 

indução de modos e comportamentos, junto ao ser humano, usando-se da oralidade 

e dos exemplos. Tem-se como diretriz a motivação do ser humano, alimentando sua 

esperança a favor de melhorias. Seja no trabalho, na vida social, nos 

relacionamentos e afins, a PNL está relacionada a mudanças de comportamentos a 

favor de conquistas. Atinge a pessoa de maneira holística, fazendo com que seu 

corpo, através de pensamentos e sistema nervosa, venha conduzir suas atitudes a 

favor de melhoras e conquistas. Embasa-se numa correlação racional versus 

emocional, de maneira técnica e estruturada. De certa forma, coloca o indivíduo 

como parte de um sistema global e dinâmico, n o qual a vida depende da harmonia 

Inter sistêmica, do perdão, do reconhecimento, do amor, e das ancoragens em 

conquistas. Das técnicas mais comuns, tem-se o Rapport (Entender a pessoa e 

mostrar a ela que existe alguém que pensa igual a ela. Colocar-se no lugar da soa e 

dar-lhe apoio e compreensão); os objetivos desejados (estabelecer metas e 

trabalhar com a auto-confiança da pessoa) e o hooponopono (Paz interna na pessoa 

preparando-a para novas conquistas). 

Com base nas três técnicas acima identificadas, foram propostas três atividades de 

Programação Neurolinguística para reduzir o vício do tabagismo nas pessoas. Em 

todas elas busca-se trazer a tranquilidade interior para as pessoas, como forma de 

mudança de comportamento, a fim de conquistas. São repetições, induções, 

mudanças de pensamentos, motivações e afins a favor de melhorias. Ressalta-se 

que as técnicas apresentadas, como no quadros 1, 2 e 3, podem ser aplicadas pelo 

próprio paciente a ele mesmo. Se tiver entretanto outra pessoa para ajudar, é 

melhor. 

Por tudo, conclui-se este trabalho dizendo-se que os resultados esperados foram 

atingidos. Ainda que o mesmo não buscou esgotar o assunto, visto o próprios 

objetivos exploratórios que lhe direcionava. Neste sentido, as dificuldades de 

pesquisa, sugere-se que outros pesquisadores refaçam esta pesquisa, a outro 

tempo e usando metodologia mais exaustiva, a fim de comprovar ou refutar os 

resultados encontrados. 
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