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TÉCNICA DE LIBERTAÇÃO EMOCIONAL 

 Cintia Alcantara Campos 1 

 

 

RESUMO 

O presente artigo tem como escopo mostrar o funcionamento do EFT – Emotion Freedom Technique. 
Essa técnica é mais uma das inúmeras ferramentas que a Programação Neurolinguística - PNL se 
utiliza para auxiliar no processo de transformação do ser humano. Por meio de procedimentos 
simples que podem ser auto aplicados ocorre uma liberação do fluxo energético e uma interrupção no 
processo de ancoragem de memórias indesejadas.  
 
 
 

PALAVRAS CHAVES: Programação Neurolinguística, EFT, Libertação Emocional.   

 

 

ABSTRACT  

The present article aims at showing how Emotion Freedom Technique - EFT  works.  
This technique is one of the numerous tools that Neuro-linguistic Programming - NLP  has to help in 
the processes of human being transformation.  
By means of simple procedures, which can be self-applied, occurs the release of energy flow and an 
interruption of the unwanted memories anchoring process. 
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INTRODUÇÃO 

 

É comum observar pessoas que sentem a necessidade de alterar comportamentos e 

se libertar de patologias e tem uma certa dificuldade para obter sucesso por ignorar 

que eles estão associados à memórias emocionais. 

Sabe-se que os programas mentais e os comportamentos são construídos por meio 

da interação do individuo com o meio e a forma de interpretação da realidade de 

cada  um.  

O cérebro humano e a medula filtram as informações do ambiente que chegam por 

meio de imagens, sons, palavras, sensações e emoções, tornando a percepção da 

realidade individualizada, ou seja, várias pessoas em contato com as mesmas 

informações podem filtrar detalhes completamente diferentes, internalizando 

experiência e emoções distintas. 

A maneira como essas experiências são internalizadas podem gerar 

comportamentos indesejados, crenças negativas, medos, traumas e até mesmo 

fobias. 

Situações semelhantes as experiências de referência ou que o cérebro interprete 

como semelhante trazem o padrão emocional vivenciado no momento gerador, 

bloqueando o fluxo energético do corpo impedindo a alteração do comportamento e 

causando diversas formas de sofrimentos ao individuo.  

O EFT é uma poderosa ferramenta que a PNL se utiliza para trabalhar na liberação 

do fluxo energético do corpo dissociando o fato gerador da memória emocional e 

interrompendo a mecânica que impede a alteração dos programas mentais e 

comportamentos. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

1. A origem do EFT 

 

O EFT é baseado na medicina tradicional chinesa mais especificamente na 

acupuntura, uma terapia que estimula o organismo a reestabelecer sua harmonia por 

meio da aplicação de agulhas em pontos específicos (meridianos). Como as 

doenças são causadas por desequilíbrios no corpo, essa técnica pode ser utilizada 

para todo o tipo de sintomas. 
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No início da década de sessenta, George Joseph Goodheart Jr, conhecedor da 

acupuntura, estabeleceu a conexão de alguns pontos do corpo e as doenças físicas 

e percebeu que o estado emocional do paciente afetava a força dos músculos. 

Desenvolvendo a técnica chamada de “Cinesiologia Aplicada” muito utilizada nos 

esportes e nas mais diversas áreas. 

No começo da década de 70, John Diamond, psiquiatra, descobriu que poderia 

facilitar a identificação de problemas psicológicos utilizando os testes musculares de 

Goodheart, e percebeu que os estados emocionais estavam associado aos 

meridianos da acupuntura. 

No final da década de 70, Roger Callahan, também psiquiatra, se deparou com uma 

paciente, Mary, com uma fobia extrema de água. Sua fobia a impedia de fazer 

diversas atividades do dia-a-dia, ela não podia nem passar próximo a piscinas ou ao 

oceano. Até mesmo a chuva causava-lhe pânico. Tinha constantes pesadelos 

envolvendo água. 

Com um ano e meio de terapia Dr. Callahan conseguiu alguns avanços, amenizando 

os sintomas, porém a fobia continuava. Um dia Mary relatou que sentia dores 

estomacais cada vez que pensava sobre a água. Dr. Callahan sabia exatamente o 

ponto da acupuntura que estava relacionado com o estômago, então pediu que a 

paciente golpeasse neste ponto afirmando mentalmente que isto diminuiria as sua 

dores.  E, enfim, as dores estomacais desapareceram e consequentemente a sua 

fobia da água. Para confirmar a transformação, Mary correu até a piscina mais 

próxima e começou a molhar-se com a água.  

Callahan começou a explorar cada vez mais esses pontos para tratar outros medos 

e fobias e desenvolveu uma técnica chamada TFT – Thought Field Therapy.  

Gary Craig estudou com o Dr. Callahan, aprendeu os procedimentos do TFT e criou 

uma versão simplificada, com uma sequência básica e simples de pontos para 

golpear independente do problema que o paciente apresentava, surgindo assim, o 

EFT – Emotion Freedom Technique. 

 

2. Emoções negativas 

 

Ao longo da vida, pelas experiências que são apresentadas a cada individuo e pela 

forma de percepção de mundo de cada um, vai-se acumulando sentimentos 

negativos com relação a fatos passados. 
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Muitas vezes, a simples lembrança de um evento traz imediatamente um 

desconforto emocional. Mesmo que essas lembranças sejam raras, elas estão 

presentes no inconsciente e, consequentemente, afetam as decisões e a forma de 

agir. Algumas pessoas desenvolvem medos e fobias que os impedem de fazer 

coisas simples do dia-a-dia. Outras, tem dificuldades como preguiças, insônia, 

insegurança, relacionamentos, agressividade, culpa, complexos etc. 

Essas limitações podem ter origem em eventos traumáticos como: brigas, acidentes, 

humilhações, violências etc. ou podem ser provenientes de crenças limitantes fruto 

da educação, religião e cultura a que o individuo foi exposto ao longo da vida. 

Independente da sua origem ou da forma de manifestação as emoções negativas 

causam um bloqueio no fluxo energético do corpo. 

Sabe-se que o corpo possui uma natureza elétrica. Constantemente são enviadas 

mensagens elétricas ao cérebro a fim de mantê-lo informado de tudo que está 

acontecendo e orientando-o da forma como ele deve agir.  

Quando um corpo está em completo equilíbrio, essa energia flui livremente, porém, 

quando existe algum tipo de desconforto, seja físico ou emocional, gera um bloqueio 

desse fluxo. 

Esse princípio é tão importante para o EFT que Gary Craig intitula como “A 

Afirmação da Descoberta”  a seguinte frase: “A causa de todas as emoções 

negativas é uma interrupção no fluxo energético do corpo” (CRAIG, 2004, p. 27). 

Para facilitar a compreensão, Craig faz a analogia com um aparelho de TV: 

Enquanto a eletricidade flui normalmente pelo aparelho de TV, o som e a 
imagem continuam perfeitos. Mas o que aconteceria se você abrisse a TV 
atrás e começasse a mexer com uma chave de fenda no meio de todos 
aqueles "espaguetes eletrônicos" ? Você iria obviamente provocar uma 
ruptura ou um desvio no fluxo de eletricidade, e um "zzzzzt" elétrico iria 
acontecer lá dentro. A imagem e o som ficariam erráticos, e o aparelho de 
TV iria apresentar sua versão de "emoção negativa". Do mesmo modo, 
quando nosso sistema energético se desequilibra, temos um efeito de 
"zzzzzt" elétrico dentro de nós (CRAIG, 2004, p. 27). 

 

Conforme observa-se na figura abaixo, uma lembrança penosa, gera uma 

interrupção do fluxo energético e causa uma emoção negativa no indivíduo. 
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Figura 1 – Fluxo Energético. 

Fonte: CRAIG, 2004, p. 28 

 

Ou seja, se corrigirmos esse "zzzzzt", a lembrança penosa não causará mais danos 

ao fluxo energético e consequentemente não gerará a emoção. 

Uma das formas de consertar essa falha é a utilização da Técnica de Liberação 

Emocional - EFT. 

 

3. A Técnica de Liberação Emocional - EFT 

 

Gary Craig no seu manual traz um passo a passo que deve ser seguido para obter 

sucesso no uso do EFT intitulada por ele de “Receita Básica”, que é composto por 

quatro pontos principais: O Preparo, A Sequência, O Procedimento Gama 9 e A 

Sequência.  

Antes de iniciar esse processo, a fim de estabelecer um parâmetro para saber se o 

procedimento esta sendo eficaz, faz-se uma verificação para avaliar o quanto o 

problema ou situação esta incomodando. Para tanto, atribui-se uma nota de 0 a 10, 

em que 0 seria a ausência de desconforto e 10 o auge dele. Ao final de cada rodada, 

faz-se uma nova verificação até que se perceba que ele se extinguiu 

completamente. 
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3.1 O preparo: 

Primeiramente, deve-se preparar o sistema energético para garantir que ele não 

sofra nenhuma forma de interferência evitando assim que ocorra uma “inversão de 

polaridade” que oficialmente é chamada de “Reversão Psicológica”. 

 

A "Reversão Psicológica" é causada por um modo de pensar negativo, auto-
destrutivo, e que muitas vezes ocorre inconscientemente, quer dizer, sem 
estarmos conscientes. Em média, estará presente... e por isso atrapalha 
EFT... aproximadamente em 40 % do tempo. Algumas pessoas têm muito 
pouco disso (muito raro), enquanto outras são perseguidas por isso o tempo 
todo (também raro). A maioria das pessoas se enquadra em alguma parte 
no meio desses dois extremos. Não cria qualquer sentimento ou sensação 
dentro de você, e assim você não saberá se ela está presente ou não. Até 
mesmo as pessoas mais positivas estão sujeitas a isto... inclusive o abaixo-
assinado (CRAIG, 2004, p. 31).  

 

Se ela estiver presente, bloqueará qualquer tipo de tentativa de cura, portanto, é 

necessário corrigi-la para se obter sucesso. Como é difícil diagnosticar a sua 

presença e, caso ela não esteja presente não causará nenhum prejuízo aplica-se a 

técnica de remoção para todos os casos.  

Nessa etapa, existem duas formas de remoção. Uma, é massageando o “ponto 

doído” e outra, é dando batidinhas no “ponto de golpe caratê”. 

Existem dois “pontos doídos” localizados no tórax, conforme mostra a figura abaixo: 

 
Figura 2 – Pontos Doídos. 

Fonte: CRAIG, 2004, p. 32 
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Tateando a partir da base da garganta, no topo do osso esterno, tem um ponto em 

formato de “U”. Partindo desse ponto em direção ao umbigo, mais ou menos uns 7,5 

cm para a esquerda ou para a direita esta localizado o “ponto doído”. Tem 

aproximadamente 5 cm de raio e ao ser esfregado vigorosamente causa uma leve 

dor. 

Basta esfregar um dos dois pontos, ambos são igualmente eficazes. 

O “ponto do golpe de caratê” esta localizado no centro da parte carnosa exterior das 

mãos conforme mostra a figura: 

 

 

 
Figura 3 – Ponto de Golpe do Caratê. 

Fonte: CRAIG, 2004, p. 33 

 

Assim como no “ponto doido”, ambas as mãos são igualmente eficazes. Porém, 

nesse caso, ao invés de esfregar os pontos, deve-se golpeá-los com as pontas dos 

dedos indicador e média da outra mão.  

A medida que esfrega-se o “ponto doído” ou “ golpeia o “ponto do golpe de caratê”, 

deve-se repetir 3 vezes a frase neutralizadora que consiste em:  

“Apesar de ter esse (a)............................................ me aceito profunda e 

completamente.” (CRAIG, 2004, p. 31) 

A lacuna deve ser preenchida com o problema que esta sendo trabalhado. 

A frase neutralizadora deve ser repetida em voz alta ou mentalmente, mesmo que a 

pessoa não acredite naquilo que está sendo dito. 
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3.2 A sequência: 

 

A sequência consiste em pontos dos meridianos que devem ser liberados 

energeticamente, para isso, é necessário dar batidas firmes o suficiente para 

movimentar a energia, porém, sem machucar ou ferir a região. É recomendado 

utilizar as pontas dos dedos indicador e médio, com o intuito de aumentar a região 

de contato e garantir que o ponto necessário seja atingido. 

Cada ponto deve ser acertado cerca de sete vezes, não precisa ser exatamente 

esse número, pode haver uma pequena variação. A medida que as batidas são 

dadas, repete-se a frase lembrete que manterá as batidas em sintonia com o 

problema a ser trabalhado. É formada pelo núcleo da frase de preparação, ou seja, 

pelo problema.  

Pode ser algo como: “Limpe esse (a).................”  ou apenas pelo problema em si. 

Ex.: Limpe esse medo de altura ou apenas “medo de altura”. 

Observa-se na figura a seguir os pontos que devem ser atingidos nessa etapa do 

processo: 

 
Figura 4 – A Sequência 

Fonte: CALLAHAN; CALLAHAN, [2012], p. 15 
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A maior parte dos pontos pode ser encontrado em ambos os lados do corpo e são 

igualdade eficientes. Fica a critério de cada um escolher aquele que lhe seja mais 

confortável. 

Embora não seja obrigatório seguir uma sequência, aconselha-se que os pontos 

sejam batidos de cima para baixo com o intuito de facilitar a memorização do 

procedimento. 

Após repetir a essa sequência segue-se para a próxima etapa. 

 

3.3 Procedimento Gama 9: 

 

O procedimento Gama 9 tem como objetivo fazer uma varredura no cérebro, mesmo 

que de forma inconsciente, rastreando qualquer resquícios de memórias emocionais 

que estejam causando o desconforto que esta sendo trabalhado. 

Cumulativamente com os demais comando deve-se dar batidas no ponto Gama 

(exibido na figura 4). E então, inicia-se as 9 ações Gama: 

 

1. Olhos fechados. 
2. Olhos abertos. 
3. Olhar para baixo à direita, mantendo a cabeça reta. 
4. Olhar para baixo à esquerda, mantendo a cabeça reta. 
5. Girar os olhos em círculo, no sentido horário (sem mexer com a cabeça). 
6. Girar os olhos em círculo, no sentido anti-horário (sem mexer com a 
cabeça). 
7. Cantarole durante 2 segundos uma canção qualquer (sugestão: Parabéns 
pra você...) 
8. Conte rapidamente de 1 a 5. 
9. Cantarole durante 2 segundos (repita nº. 7) 
(CRAIG, 2004, p. 35). 

 

Apesar de não ter a obrigatoriedade de seguir essa sequência o autor orienta que as 

ações 7, 8 e 9 sejam feitas como um conjunto e afirma que a sua experiência mostra 

que isso é de suma importância (CRAIG, 2004). 

Após a conclusão desse procedimento deve-se fazer novamente uma rodada da 

sequência. 

Conforme citado anteriormente, ao final dessas 4 etapas, verifica-se novamente a 

intensidade do problema e segue-se com o passo a passo até que ele se esvaia. 

O EFT demonstra-se eficaz para todo o tipo de tratamento físico e emocional. E 

ainda, pode ser utilizado no tratamento de vícios e comportamento autodestrutivos 
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uma vez que os vícios são respostas à ansiedade e ao estresse. Nesse sentido, 

CALLAHAN afirma: 

 

Remova a ansiedade e o estresse, e o vício vai desaparecer. E não importa 
se o vício são drogas, nicotina, comida ou alguma atividade. Todos os vícios 
são, de fato, uma tentativa desesperada do paciente de lidar com a 
sobrecarga de ansiedade e estresse. 
O desejo de encontrar conforto e paz ao fumar, comer, inalar - ou qualquer 
outro método – é o que nós chamamos de desejo viciante. Infelizmente, 
esses desejos podem ser tão poderosos que até mesmo pacientes que 
sofrem ataques cardíacos, diabetes, enfisema, término de relacionamentos, 
perda de empregos, ruina financeira ou condenações criminosas ainda vão 
continuar a fumar, comer em excesso, abusar de drogas ou beber em 
excesso. 
Em outras palavras, eles sabem que seus vícios estão os matando 
lentamente e arruinando suas vidas, mas eles cedem repetidamente ao 
desejo viciante. Tragicamente, no entanto, uma vez que o breve período de 
conforto ou que o barato fugaz desapareça, o estresse e a ansiedade ainda 
permanecem. (CALLAHAN e CALLAHAN ([2012]), p.210). 

 

O EFT entra nesse processo quebrando o ciclo, uma vez que cessa o desejo 

viciante. 

Além disso, essa técnica pode ser utilizada para melhorar a auto-estima. Craig 

afirma que “A causa da “Baixa Auto-Estima” é um acúmulo de emoções negativas a 

respeito de si mesmo” (CRAIG, 2004, p. 83), portanto, acabando-se com a causa, o 

problema, imediatamente desaparece. 

 

4. Reprogramação 

 

Ao observar que, em alguns casos, apenas a limpeza dos meridianos não é 

suficiente, a orientadora desse trabalho Vânia Lúcia Slaviero, utilizando das 

ferramentas da Programação Neurolinguística, desenvolveu uma complementação 

desse processo com a internalização do que se deseja colocar no lugar. 

Fazendo a analogia com a limpeza de uma casa: para fazer uma faxina é necessário 

mexer em cada canto, retirar as coisas que não são mais úteis, organizar aquilo que 

ficou e preencher os espaços vazios com aquilo que se deseja, caso contrário, o 

espaço será preenchido aleatoriamente. 

A mente humana tem a tendência a repetir padrões de pensamentos e 

comportamentos, por isso, é importante preencher o espaço que foi liberado, 

possibilitando que a mente utilize um novo caminho para canalizar a sua energia. 
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Em alguns casos, quando não é feito o preenchimento do espaço vazio, observa-se 

um retorno ao hábito antigo, simplesmente pela repetição do padrão mental. 

Portanto, ao terminar o EFT, é necessário criar uma frase afirmativa com o que a 

pessoa quer colocar no lugar. 

Ex.: Estou em paz e feliz. 

Ao invés de bater em cada um dos pontos do EFT, deve-se massageá-los no sentido 

horário de maneira circular ou apenas fazer uma pequena pressão nos pontos com 

os dedos indicador e médio, repetindo a frase afirmativa. 

Esse processo pode ter algumas variações: 

- Tocar todos os pontos do EFT ou apenas os que o indivíduo preferir. 

- Girar a mão 12 vezes a um palmo de distância do plexo solar enquanto repete ou 

mentaliza a frase afirmativa. 

- Massagear o timo com movimentos circulares repetindo a frase. 

 

Para acelerar o processo de limpeza e promover uma descarga corporal e 

energética, deve-se respirar profundamente e soltar o ar com a boca aberta várias 

vezes. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conforme observado o EFT é uma técnica simples. Ela pode ser utilizada por 

intermédio de um terapeuta ou pelo próprio individuo. 

Tem como objetivo fazer a liberação dos fluxos energéticos associados a memórias 

e comportamentos indesejados.  

A autora desse artigo teve a oportunidade de experimentar a sua aplicação por 

intermédio de uma terapeuta. E se apaixonou pela técnica. 

Iniciou a utilização do EFT no seu processo de libertação em meados de setembro e 

tem obtido excelentes resultados. A cada sessão mergulha num processo de 

autoconhecimento, acessando informações que estão “presas” no seu inconsciente 

e modelando comportamentos e pensamentos indesejados, somatizando em 

doenças como alergias de pele, asma e recorrentes inflamações no canal auditivo. 
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Aos poucos alguns comportamentos estão sendo alterados e as memórias que antes 

causavam algum tipo de desconforto emocional, por mais que sejam intensificadas 

já não trazem mais essa conexão.  

Observa-se que as memórias vão sendo tratadas uma a uma, como se fossem 

camadas. Trata-se as mais superficiais e vão se aprofundando no decorrer do 

processo. 

O que é inquestionável é o beneficio e a velocidade em que essas liberações 

ocorrem e a transformação que causam na vida das pessoas. 
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