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RESUMO 

A Programação Neurolinguística (PNL) é uma técnica terapêutica utilizada para detectar e re-

programar padrões inconscientes de pensamentos e comportamentos, a fim de alterar as 

respostas psicológicas. Há uma conexão entre os processos neurológicos (neuro), língua 

(linguística) e padrões de comportamento aprendidos por meio da experiência (programação), 

e, como tal, pode ser usado em negócios, educação e na área da saúde para as condições tais 

como fobias, ansiedade e depressão.  Este artigo apresenta, por meio de uma análise 

bibliográfica, algumas técnicas da PNL que podem contribuir para melhorar a comunicação 

entre a tríade idoso-profissionais-cuidadores e a resignificação de crenças limitantes. 

PALAVRAS CHAVES: Programação Neurolinguística, Envelhecimento, Comunicação.   

ABSTRACT  

The Neurolinguistic Programming (NLP) is a therapeutic technique used to detect and re-

program unconscious thought patterns and behaviors in order to change the psychological 

responses. There is a connection between the neurological processes (neuro), language 

(linguistic) and behavior patterns learned through experience (programming), and as such, can 

be used in business, education and health care for conditions such as phobias, anxiety and 

depression. This article presents, through a literature review, some NLP techniques that can 

help improve communication between the old-professional caregivers-triad and the reframing 

limiting beliefs. 

KEY WORDS: Neurolinguístic Programming, Aging, Communication. 

                                                           
1
 Graduado em Pedagogia pela Universidade Castelo Branco (UCB-RJ) em 2009, 

Massoterapeuta pela ETUFPR em 2001, Pós Graduado em Yoga Pedagógico e 

Neuroaprendizagem pelo Instituto de Bem Com a Vida em 2013. 

 



2 
 

INTRODUÇÃO 

 O envelhecer e o adoecer apresentam uma dimensão contingencial e 

situacional decorrente da pluralidade de experiências, narrativas e 

interpretações. Como fenômenos sócio-culturais e biológicos, cada indivíduo 

reage com base nas próprias referências (UCHÔA et al., 2002). 

 

 Devido ao processo de envelhecimento, os idosos apresentam maiores 

declínios físicos, tais como, diminuição da visão, audição e da atividade 

motora; psicológicos, ou seja, diminuição das funções executivas e cognitivas; 

e sociais, como a maior probabilidade de isolamento, o que reforça e reflete a 

necessidade de um acompanhamento triangular por parte dos serviços de 

saúde numa resposta adequada e eficaz. Se a condição de doença e mal-estar 

na terceira idade é causada pela interação destas três dimensões, a resposta 

tradicional dos serviços de saúde em focarem-se unicamente nos fatores 

biológicos da condição de doença, ao que se alia um parco investimento na 

relação comunicacional com os utentes idosos, parece não responder e 

contribuir para a melhoria da condição de saúde dos mesmos e, 

principalmente, para a percepção de saúde, elemento nuclear para o bem-estar 

e qualidade de vida (CHANDOLA et al., 2007). 

 

 A melhor compreensão dos profissionais e cuidadores em relação à 

maneira de o idoso expressar-se e entender o processo de adoecer e 

envelhecer permite um relacionamento mais eficiente, contribuindo tanto para o 

diagnóstico como para o acompanhamento. Trata-se de uma preocupação que 

não se limita à adesão ao tratamento, mas à possibilidade de ampliar o diálogo 

e negociação dentro de uma ética de respeito às diferenças que, expressas, 

poderão ser discutidas em busca de autonomia e independência no cuidado da 

saúde, com responsabilização compartilhada (MARTÍNEZ & BOSI, 2004; 

GOMES & MENDONÇA, 2002). 

 

 A Programação Neurolinguística (PNL) se vale de várias técnicas que 

podem contribuir significativamente para melhorar a comunicação interna e 

externa dos seres humanos em diferentes circunstâncias. Consiste em um 
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conjunto de métodos e técnicas que atendem emoções inconscientes que os 

seres humanos desenvolvem. Estes filtram a realidade de uma experiência 

vivida de modo subjetivo. Então, todos criam um mapa interno de um mundo 

que é diferente para cada pessoa e por meio dele compreende a vida e os 

relacionamentos. A PNL tem três elementos principais, ou seja, a programação 

se refere às sequências repetidas de pensamento, comportamento e como os 

pensamentos terão consequências para as ações; neuro significa que a mente 

e o corpo estão ligados pelo sistema nervoso e a linguística que diz respeito à 

linguagem e como usá – la para influenciar as pessoas (CAMINO, 2014).  

  

 Em 1995, ALVES & RABELO destacaram a necessidade de uma 

linguagem adequada. A comunicação com os idosos pode ser facilitada, por 

exemplo, pelo uso de figuras de linguagem, tais como, metáforas, as quais 

reproduzem uma imagem mental que permite o entendimento compartilhado, 

pois comovem, persuadem e ampliam a significação. 

 

 O envelhecimento é um processo natural de deterioração das funções 

orgânicas decorrente da passagem do tempo. Apesar do avanço da Medicina e 

da Ciência possibilitarem o aumento da expectativa de vida, verifica-se que 

nem sempre ela é acompanhada de qualidade. Entre as causas prejudiciais 

ressalta-se o estresse e os estados mentais permeados por crenças limitantes. 

As metáforas estão entre os recursos da PNL que podem contribuir para a 

modificação de estados mentais inadequados, a desconstrução de crenças 

limitadoras e o fortalecimento de crenças positivas em relação ao processo de 

envelhecimento, favorecendo que a ocorrência seja acompanhada de 

qualidade de vida. Através da identificação do indivíduo com personagens de 

histórias, as crenças pessoais podem ser resignificadas e os recursos 

utilizados pelos personagens podem ser novas referências para que outros 

objetivos e atitudes sejam traçados e construídos (PUPO, 2013).   

 Na compreensão do adoecer com cronicidade é importante também 

aquilatar perdas e ganhos do envelhecimento. Alteram-se os papéis sociais, 

diminuem o ritmo e a capacidade para o trabalho, surgem rugas e mudanças 

corporais estéticas, mas surgem também outros atributos relacionados à 
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experiência e sabedoria (UCHÔA et al., 2002; VELOZ et al., 1999; 

MERCADANTE, 1996).  

 

 Este estudo apresenta, por meio de uma análise bibliográfica, algumas 

técnicas da PNL que podem contribuir para melhorar a comunicação entre a 

tríade idoso-profissionais-cuidadores e a resignificação de crenças limitantes 

de pessoas da terceira idade. 

 

 DESENVOLVIMENTO 

 O avanço da tecnologia e as descobertas da Medicina tem  

proporcionado a melhoria das condições de vida das pessoas com idade acima 

de 65 anos e consequentemente o aumento da expectativa de vida do ser 

humano. No entanto, apesar de atualmente existir um número significativo de 

pessoas em idade avançada, muitas delas encontram-se sem autonomia para 

gerir sua vida, com comprometimentos de saúde, transtornos mentais, 

demências, dependentes de cuidados de terceiros, vivendo sem o mínimo de 

qualidade de vida. Podemos considerar que o aumento da expectativa de vida 

constitui uma das maiores conquistas sociais da modernidade, não sendo 

privilégio de alguns países ou classes, mas um fenômeno mundial. Entretanto, 

em muitas sociedades predominam os valores relacionados à competitividade, 

capacidade para o trabalho e independência, os quais nem sempre podem ser 

acompanhados pelos idosos, desvalorizando-se sua condição (UCHÔA et al., 

2002; VELOZ et al., 1999; MERCADANTE, 1996). 

 

  De um modo geral, indivíduos idosos possuem doenças coexistentes, 

alcançando, em média, seis condições crônicas aos 75 anos de idade, entre as 

mais comuns estão a hipertensão, diabetes, artroses, afecções respiratórias, 

acidentes vasculares, insônia, cardiopatias diversas, infecções urinárias, 

deficiências visuais e outras. Este quadro de fragilidades (BRASIL,1999; 

RAMOS, 1999; MERCADANTE, 1996). 
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 O processo de compreensão e aceitação do adoecimento apresenta 

fases em que o indivíduo identifica-se como: “estou doente”, “sou doente” e 

“sou paciente”. O “estou doente” possui um sentido abrangente da consciência 

de sentir-se mal, que se confirma no “sou doente” que, por sua vez, 

caracteriza-se pela impossibilidade da produção/criação, o que torna o 

indivíduo “sujeito da doença”. Em um momento seguinte, experimenta-se a 

consciência do “sou paciente” que implica a busca de atendimento e a 

“entrega” aos cuidados médicos e familiares (GOMES & MENDONÇA, 2002; 

ALVES & RABELO, 1995; HERZOG, 1991). 

 

 A doença “fala” por meio dos sinais e sintomas no corpo do indivíduo,  e 

cada pessoa tem uma maneira própria de vivenciar, interpretar e narrar as 

enfermidades, num processo intersubjetivo que se dá a partir do diálogo. Na 

sociedade, valoriza-se o tempo e o trabalho, relacionando-se saúde com 

capacidade laboral, ou seja, estar doente significa não poder exercer atividades 

(VELOZ et al., 1999; MINAYO, 1993). 

 

 De fato, a percepção de saúde e os resultados terapêuticos dos idosos 

têm sido fortemente associados aos padrões de comunicação efetiva e eficaz 

entre os profissionais de saúde e os idosos (WILLIAMS et al., 2007).  

 

 Nesta linha, uma melhor relação comunicacional está correlacionada 

com melhor adesão terapêutica, satisfação com os cuidados de saúde e 

recuperação dos utentes. De uma forma global, a comunicação efetiva  está 

articulada a uma melhor saúde física, maior bem-estar psicológico, a melhores 

e duradouros resultados terapêuticos e a um melhor suporte social prestado 

pela família (WEITZMAN & WEITZMAN, 2003).  

  

  AMBADY et al. (2002) demonstraram que os padrões de comunicação 

não-verbal utilizados por fisioterapeutas prediziam a eficácia terapêutica. Neste 

estudo, os autores identificaram que comportamentos de distanciamento 

relacional dos técnicos, medidos através da não utilização de sorrisos ou do 

não estabelecimento de contato ocular, estavam correlacionados com a 

diminuição do funcionamento cognitivo e físico dos idosos. Por outro lado, a 
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expressividade facial dos profissionais estava associada a melhorias 

significativas no funcionamento dos idosos. 

 

Calcula-se que atualmente haja um ganho em média de 30 anos a mais, 

se comparado com a expectativa de vida das pessoas no passado, mas apesar 

da boa notícia, esse ganho em tempo de vida nem sempre é acompanhado de 

qualidade devido às diversas questões que envolvem o envelhecimento e entre 

as quais estão o estresse e os estados mentais dos indivíduos que podem 

interferir no processo, agravando ou minimizando os efeitos. Entre as possíveis 

causas que contribuem para o agravamento das condições de saúde no 

envelhecimento humano, pensou-se na hipótese de que as crenças limitantes 

em relação ao processo de envelhecimento podem influenciar nos conteúdos 

do pensamento, nos sentimentos, nas condições de saúde e na baixa 

qualidade de vida da pessoa idosa e que as representações simbólicas, a visão 

de mundo de cada um, podem contribuir para o modo como o envelhecimento 

irá acontecer para o indivíduo. Partindo da premissa de que crenças limitantes 

a respeito do envelhecimento podem potencializar efeitos que levam ao 

adoecimento do indivíduo, pensou-se na aplicação de recursos da PNL, com 

ênfase nas metáforas, para potencializar crenças fortalecedoras e contribuir 

para a melhor aceitação do envelhecimento.  Através da mudança de crenças 

limitantes e da construção de novos significados em relação à vida, ao 

envelhecimento e à morte, pretende-se que sejam criados estados emocionais 

que propiciem melhores condições para o bem estar dos indivíduos (PUPO, 

2013). 

 A PNL é usada para estudar a influência dos sistemas de crenças nas 

doenças e para ajustar a linguagem dos profissionais na hora de passar 

informações para os pacientes, o que pode influenciar na recuperação de 

portadores de doenças. A mudança de crenças e o aperfeiçoamento do diálogo 

interno também têm resultados muito bons na cura de doenças. Um grande 

exemplo é o de Patrícia Dilts, mãe de Robert Dilts, autor, trainer e consultor de 

PNL, que viveu com bem-estar por mais de doze anos, além dos dois que os 

médicos predisseram, após terem detectado metástase do câncer de seio. 
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Para Dilts, isso aconteceu porque ela não acreditou em algumas crenças deles 

(GONÇALVES, 2009). 

A PNL é um conjunto de técnicas de comunicação para compreender e  

facilitar a mudança no pensamento e comportamento, possibilitando aos seres 

humanos obterem a capacidade de usar as potencialidades pessoais. Pode ser 

utilizada tanto para fins clínicos e gerenciais como um método para influenciar 

as pessoas. A PNL pode ser um recurso útil aos profissionais de saúde na 

intervenção terapêutica (STURT et al.,2012; SAHEBALZAMANI, 2014). 

 No início dos anos 70, na Califórnia, Richard Bandler e John Grinder 

estudaram três terapeutas excepcionalmente bem sucedidos. Estes “magos” 

pareciam conseguir milagres com os pacientes, em pouco tempo, com 

intervenções certeiras e precisas. Estes pesquisadores penetraram na 

estrutura profunda do pensamento e da comunicação de Virginia Satir, da 

terapia de família, Fritz Perls, da Gestalt-Terapia e Milton Erickson, o papa da 

hipnose moderna, agora chamada Hipnose Ericksoniana. O resultado do 

trabalho foi um conjunto de crenças e atitudes profundas, com um modelo 

preciso de comunicação para influenciar processos mentais e emocionais. Nos 

anos que se seguiram, muitos profissionais acrescentaram novos trabalhos e a 

PNL de hoje em dia é muito mais completa (DAVIS, 2005). 

  

 1. Pressupostos da PNL 

          1.1. Modalidades 

 Para BANDLER & GRINDER, 1975, vive – se a realidade que o cérebro 

cria a partir de percepções do mundo exterior. E estas percepções chegam até 

o cérebro por meio da visão, audição, olfato, paladar, tato e sensações. 

Agruparam – nas em três sistemas representacionais, ou seja, visual, auditivo e 

cinestésico. Quando necessita – se transmitir experiência interna a alguém, 

usa– se esses canais de comunicação, sendo que um deles é o preferencial. 

 O indivíduo em que predomina o canal visual é ligado na estética, em 

formas e detalhes. Fala muito rapidamente e, ao contrário do auditivo, não dá 
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valor às palavras e, diferentemente do cinestésico, não reage bem ao toque. As 

pessoas auditivas dão grande valor à boa conversa, ao bom senso e à 

inteligência. São equilibradas e estão sempre prontas a discutir os problemas, 

pois acreditam na lógica dos argumentos. Para ter certeza de alguma coisa o 

auditivo precisa ouvir, caso contrário, não acreditará. O cinestésico é o mais 

sujeito ao sofrimento. Para ele todas as experiências são físicas, prefere o 

conforto à beleza, busca sempre o prazer e o aconchego. O ideal seria que 

todos os três canais de comunicação fossem igualmente ativos, mas isso não 

acontece (FREITAS, 1992). 

As pessoas tendem a se expressar de acordo com o sistema de 

percepção mais enraizado, informou CAMINO (2014). Portanto, há pessoas 

que entendem o mundo através de imagens, sons ou sensações corporais. São 

as pessoas visuais, auditivas ou cinestésicas, respectivamente. Descobrir qual 

é o sistema de comunicação mais atuante do idoso permite que o profissional 

e/ou cuidador adotem o mesmo registro de expressão verbal, tendo assim uma 

comunicação mais assertiva e objetiva. 

 No que tange aos relacionamentos, o idoso visual tem necessidade de 

ver as pessoas; o auditivo de dialogar, ouvir palavras agradáveis e elogios; o 

cinestésico gosta de sentir o contato, abraçar, dar e receber carinho. Diante 

disso, quando o núcleo familiar e/ou cuidadores tem conhecimento dessas 

características de cada modelo representacional, melhora-se significativamente 

a compreensão e a comunicação. Por exemplo, o idoso visual é aquele que 

quer ver a família reunida à mesa; o auditivo espera pelo telefonema dos filhos 

diariamente; o cinestésico adora o contato com os filhos e netos, abraços, 

beijos e carinhos.  

Com relação a dar orientações ou solicitar favores aos idosos, para o 

visual, faça por escrito e/ou mostre o quer; para o auditivo, peça com voz clara, 

agradável e de forma específica; para o cinestésico, peça para o mesmo 

escrever ou faça junto na primeira vez, além de tocá-lo enquanto dá a 

orientação ou pede o favor. 

Sugere-se que novas pesquisas sejam realizadas no intuito de verificar o 

que ocorre quando o sistema de comunicação principal do idoso é afetado, por 
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exemplo, o declínio das acuidades auditiva, visual ou cinestésicas inerentes ao 

avanço da idade. 

 

1.2. Rapport 

Dentre os pressupostos da PNL destaca-se o rapport como fundamental. 

Esta palavra rapport tem origem no termo em francês rapporter que significa 

"trazer de volta". Ocorre quando existe uma sensação de sincronização entre 

duas ou mais pessoas, porque elas se relacionam de forma agradável. O nível 

teórico inclui três componentes comportamentais: atenção mútua, positividade 

mútua e coordenação. Importante no estudo e identificação de várias 

manifestações comportamentais pode ser usado no contexto de 

relacionamentos pessoais ou profissionais.  A técnica mais famosa é conhecida 

como espelhamento, onde uma pessoa imita alguns elementos da linguagem 

corporal da outra, tais como, postura, gestos, expressões faciais, respiração, 

etc. No entanto, é preciso ter cuidado, pois deve ocorrer de forma gradual, ou 

seja, a imitação deve ser feita de um elemento de cada vez, para que a outra 

pessoa não pense que está sendo alvo de deboche.                                                                   

A reciprocidade, outra técnica de rapport, consiste em dar presentes ou fazer 

favores, sem pedir nada em troca. Outra forma de criar conexões com outras 

pessoas é encontrar interesses em comum, para estabelecer um sentido de 

camaradagem e confiança (https: //www.significados.com.br/rapport). 

Os seguintes fatores, segundo BADRA (1987), são importantes para o 

estabelecimento do rapport, tais como, aparência, expressões faciais e carisma 

do profissional; saber quando falar, bem como ouvir; intensidade e tom da voz; 

construção de frases e escolhas de palavras; escolha do assunto a ser 

discutido; calor humano e aceitação positiva; habilidade para atender as 

expectativas do paciente logo no início e educá – lo para o que vai ocorrer no 

tratamento. 

BASTO (2010) sugeriu que o rapport aconteça com os outros, consigo 

mesmo e entre o corpo e a mente. Para que ocorra com os outros é preciso 

reconhecer as preocupações dos mesmos, ser capaz de perceber e se juntar 
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ao modelo de mundo das pessoas sem entrar em conflito com o próprio 

mundo, conversar ao mesmo ritmo que o outro, acompanhar o andar, os 

movimentos, gestos e outras características que as pessoas apresentem. A 

autora também considerou fundamental o rapport consigo mesmo, 

compreendendo o próprio corpo, estando atento às mensagens que ele envia, 

acompanhando e reconhecendo os próprios sentimentos e agindo de acordo 

com o que o corpo esteja pedindo. E finalmente, para que haja rapport entre o 

corpo e a mente deve – se fazer a integração entre ambos para que funcionem 

como um só. 

O rapport é, em toda a intervenção, a preocupação essencial. É a 

condição básica para que possa haver verdadeira comunicação entre pessoas. 

Ele significa uma relação de empatia e confiança tal, em que o paciente está 

totalmente disponível para seguir as sugestões do profissional. Pode - se dizer 

que em PNL, saiu da clínica para se tornar, de forma consciente, a base de 

todas as relações em todos os contextos da vida. Porém, o mesmo só é 

conseguido respeitando - se o outro, ouvindo e sentindo como o outro, estando 

totalmente interessado no outro. Chama - se a isto, entrar dentro de uma 

relação, na segunda posição perceptiva (FIGUEIRA, 2014). 

1.3.  Metamodelo 

Outra técnica da PNL da qual pode – se lançar mão para tornar a 

comunicação mais assertiva e com isso chegar mais facilmente ao objetivo é o 

metamodelo. Este é dividido em generalização, omissão e distorção. Na 

generalização toma - se uma experiência como referência e generaliza – se 

para todas as outras. Esta falha pode levar o ser humano a criar regras para si 

e para os outros, podendo muitas vezes criar a crença de que todas as 

experiências posteriores podem ser boas ou ruins. A generalização acontece 

quando uma experiência se torna a base para todas as outras impossibilitando 

a pessoa de encontrar exceções e novas descobertas para si e para o outro. 

Na omissão há elementos omitidos na fala que podem enriquecer um 

relacionamento, mas é deixado de lado pela estrutura superficial verbal. E na 

distorção ocorre a habilidade de fazer mudanças em uma experiência. Com as 
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distorções afirma - se conhecer a experiência interna do outro e se oferece o 

mesmo significado para duas experiências diferentes (ZAMBON, 2005). 

Nos exemplos a seguir, o mesmo autor destaca que pode – se 

compreender como utilizar o metamodelo com os idosos: 

Generalização: Ex: Todos os idosos tem dores.    

  Pergunta: Todos? Será que existe algum idoso que não sente dor? 

Nenhum de seus conhecidos?  

Neste exemplo deve-se procurar a exceção para o evento. 

Omissão: Ex: Eu estou com medo. 

Pergunta: Com medo em relação a que especificamente? 

Neste exemplo, com essa pergunta, recupera - se o elemento que falta 

no estado–problema. 

Distorção: Ex: Eu estou velho e não sirvo mais para nada, só crio 

problemas. 

Pergunta: Só porque você está com mais idade significa que só cria 

problemas? 

 Com este exemplo, investiga - se a relação entre as duas afirmações. 

De acordo com PENTEADO (2004), a linguagem permite a interação 

com o mundo e é utilizada para representar experiências vividas com imagens, 

sons, palavras, sensações e sentimentos. Não há como pensar em algo sem 

usar pelo menos um dos elementos acima. Todavia, a linguagem não é a 

experiência, mas uma representação da experiência, assim como um mapa 

não é o território que representa. Os seres humanos sempre vivenciam 

somente o mapa, e não o território. Isto quer dizer que não se reage às coisas 

em si, mas às representações que se faz delas. As pessoas formam os mapas 

a partir das experiências, tanto internas como externas. Sendo assim, não é 

possível mudar os fatos, mas a PNL ensina como mudar a experiência 

subjetiva, a representação que as pessoas têm do mundo e delas mesmas. Isto 
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é possível por meio do Metamodelo de Linguagem, que vai reconectar a 

linguagem à experiência, vai buscar a mensagem oculta, as crenças que 

existem por trás de palavras e frases. As informações suprimidas poderiam ser 

recuperadas perguntando à pessoa, por exemplo, do que ela tem medo; se 

sempre fica assim e se em alguma ocasião ela não sentiu. À medida que se 

questiona,  modifica - se o mapa da outra pessoa, que é obrigada a completá-

lo, a preencher lacunas e atualizá-lo. Como consequência, o idoso passará a 

ter outro tipo de representação, que por sua vez o levará a um resultado 

comportamental diferente. O Metamodelo compreende um conjunto de 

instrumentos com os quais se podem construir uma comunicação melhor. Este 

método pergunta o que, como e quem, em resposta à comunicação do 

emissor. Ao utilizar esta técnica é necessário estar atento às próprias 

representações internas. O objetivo é reconectar a representação à 

experiência, o que equivale a dar nome às coisas e fatos. Ao questionar a 

palavra medo procura - se reconectar a palavra (representação) à experiência 

real de sentir medo. Não se trata de abordar teoricamente e dissociadamente 

as situações e sensações, mas sim de um instrumento que permite modificar 

as representações internas de uma pessoa, clarear pontos e completar mapas. 

A dificuldade na comunicação é responsável por praticamente todos os 

desastres da humanidade. É necessária a atenção ao volume da voz, às 

expressões do rosto, à postura e atitude enquanto se fala. O simples fato de ter 

falado de forma clara e explícita não implica necessariamente que o interlocutor 

tenha compreendido exatamente o que se quis dizer. Quando se faz o pedido e 

não se obtém a resposta esperada, alguma falha houve no processo de 

comunicação. Na maioria dos casos, o emissor da mensagem assume que o 

receptor está de má vontade ou zangado. Porém, assumir esses pressupostos 

como verdadeiros é correr o risco de contribuir de forma desastrosa para o 

colapso do processo da interação social no evento da comunicação. Não se 

pode descartar a possibilidade de o interlocutor estar realmente se recusando a 

atender a solicitação, mas essa deve ser apenas um aspecto a considerar, e 

não antes de serem eliminadas todas as outras possibilidades. Mesmo quando 

fica claro que o outro não quer atender o que foi pedido, isto não implica 

necessariamente que esteja de implicância. Muito mais do que julgar a reação, 
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é preciso haver esforço para compreender a intenção por trás da ação. Todo 

ser humano age para atender aos próprios interesses, o que parece egoísta à 

primeira vista. Quando se analisa as dificuldades da comunicação, seja por 

falha no processo comunicativo, ou por questões de divergências pessoais, 

pode - se facilmente concluir que a maioria dos conflitos resulta da falta de 

reconhecimento das necessidades do outro por uma das partes. As pessoas 

defendem os interesses pessoais com tanta veemência pela mera necessidade 

de preservar a própria vida e o direito de ser feliz. Comunicar é negociar 

interesses imediatos para alcançar resultados de curto, médio e longo prazo, 

que se alinhem com propósitos maiores de existência. Aprender a ler nas 

“entre falas” o que o outro realmente quer quando comunica alguma coisa é 

imprescindível para o sucesso na comunicação. Mais importante do que 

qualificar o outro de egoísta por estar defendendo a si mesmo é negociar um 

meio de atender os próprios interesses, ao mesmo tempo em que respeita – se 

e valoriza - se os interesses da outra pessoa (DOMINGOS, 2007). 

A PNL apresenta métodos eficazes diante de situações estressantes, 

como por exemplo, dissociar-se, ver – se em um filme e distanciar - se, tirar o 

foco, fazer uma ponte ao futuro, ou seja, enxergar – se em um futuro próximo 

como alguém bem-disposto, feliz, equilibrado. Pessoas que permanecem 

sofrendo por muito tempo não criaram perspectivas positivas a respeito da 

nova condição. Deve – se colocar a atenção em primeiro plano, para coisas 

que são mais importantes no momento. Quando há concentração em algo 

muito importante que esteja acontecendo na própria vida, não se dá conta dos 

barulhos que acontecem ao redor. Pois, provavelmente, ocorre tanto 

envolvimento com o que esteja fazendo ou acontecendo, que consegue - se 

deixar tudo que não era importante  para segundo plano (FISCHER, 2011). 

Utilizar os recursos internos de calma, confiança, flexibilidade é o que 

sugere a PNL para o controle do estresse (LOPES, 2005). A autora também 

comentou que a PNL ajuda a lidar com esta situação ensinando a desviar o 

foco do elemento estressante externo para a resposta interna. Tirando a 

atenção da pressão externa e colocando-a na força interna, pode - se acessar 

os recursos adequados para assumir uma postura fortalecedora diante das 

circunstâncias. O que causa estresse na vida não é o que acontece, e sim 
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como se percebe essas experiências. Não se controla os eventos externos, 

porém, pode - se ter controle sobre a maneira de interpretá-los. Num evento 

estressante, experimenta - se um desequilíbrio das emoções. Modifica - se 

toda a fisiologia e também os processos inconscientes do corpo, como 

temperatura, frequência de pulso, respiração, equilíbrio de água e pressão 

sanguínea. Quando não se aprende a gerenciar as emoções é sinal de um 

mundo interno desorganizado. O foco de atenção na pressão externa e a falta 

de alinhamento pessoal  impede o alcance de metas. Quanto mais flexível se é, 

mais reage - se adequadamente, permanecendo no controle e, portanto, 

experimentando mais equilíbrio.  

 

 1.4. Metáforas, estresse, envelhecimento e finitude 

 Segundo CHOPRA (1981), o homem é um ser biopsicossocial que 

possui várias dimensões e as perdas que decorrem do envelhecimento afetam 

a todas elas.  Nas transições deste ciclo de vida em que ocorrem as 

transformações fisiológicas, mudanças hormonais, alterações mentais, 

emocionais, psicológicas e sociais, ocorrem também transformações nos 

papéis que vinham sendo exercidos pelos indivíduos no trabalho, no meio 

social e na família.  Na visão biológica, o envelhecimento pode ser definido 

como um processo multifatorial que evolui de forma contínua, que inicia com o 

nascimento, ocorre durante todo desenvolvimento e maturação culminando na 

velhice e na morte.  As mudanças fisiológicas decorrem de degeneração 

orgânica, podendo haver o surgimento de doenças mentais, doenças crônicas 

e degenerativas, e este processo pode ocorrer acompanhado de ansiedade e 

depressão. Nas dimensões emocionais e psicológicas, os estados de 

desesperança e sofrimento, a mente focada em sentimentos de inadequação 

pode ocasionar doenças psicossomáticas, e no aspecto social pode ocorrer a 

inadaptação do indivíduo ao meio em que ele habita. A perda de papéis, para 

os homens, está relacionada principalmente à aposentadoria e para as 

mulheres refere-se à saída dos filhos de casa. Para as mulheres que abriram 

mão das necessidades e se concentraram nas necessidades da família, a 

saída dos filhos de casa pode trazer sofrimento e falta de objetivos na vida. Em 



15 
 

relação à perda do espaço social, sabe-se que as culturas mais antigas 

privilegiavam a sabedoria dos idosos, eles eram valorizados e procurados 

pelas pessoas que buscavam conselhos e os consideravam como a palavra 

final. Na atualidade o modelo da cultura vigente, valoriza a vitalidade do corpo 

jovem, e nela, o idoso parece perder o valor. 

 BOECHAT (2002) cita a definição de Jung de que a vida é “como um 

curto processo, entre dois grandes mistérios, o nascimento e a morte”.  Ao 

definir a vida, Jung a compara com o movimento do sol que nasce no Oriente, 

percorre o seu curso até o zênite, que é o momento máximo de sua força e 

esplendor e decai até morrer no Ocidente. Nesta perspectiva, o zênite seria um 

marco onde um novo ciclo se inicia; a segunda metade da vida, que é um 

movimento decrescente da força e do vigor físico. Nessa etapa começa a haver 

redução de interesse e investimento no mundo externo, inicia-se uma mudança 

de atitude em que a busca de sabedoria no mundo externo se volta para a 

busca da sabedoria interior.  Tendo em vista que a contemporaneidade 

recalcou a morte, o que prevalece no imaginário da sociedade atual é o ideal 

da juventude eterna e da saúde perfeita. O envelhecimento, que é uma das 

experiências que fazem parte da aventura humana e culmina na finitude da 

vida, não é bem aceito, buscam-se recursos para manter a juventude e a 

beleza, através de academias de ginástica, técnicas de cirurgias plásticas, 

aplicações de botox e silicone, como forma de manter o envelhecimento e a 

morte recalcados. São lugares seguros onde as pessoas buscam refúgio para 

evitar o enfrentamento desta realidade. Entretanto, o que é recalcado busca a 

visibilidade da consciência, por isso ressalta-se a importância de que os 

sentimentos de luto que acompanham as perdas sejam vivenciados em todas 

as suas etapas.  

 LIVINGSTONE (2008) citou os cinco estágios psíquicos do luto 

sistematizados pela Dra. Elisabeth Kubler Ross, que são: a negação, raiva, 

barganha, depressão e aceitação. Para o luto ser bem elaborado é necessário 

viver cada etapa, entrar em contato com os sentimentos que surgem nos 

diferentes estágios para não ficar aprisionado a nenhum deles. As perdas 

consequentes do processo de envelhecimento podem causar grande 
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sofrimento aos indivíduos e esta atitude emocional pode favorecer o 

adoecimento se elas não forem bem elaboradas. 

 Um dos grandes problemas que pode aumentar o risco de 

desenvolvimento de doenças é o estresse. Ele afeta o indivíduo física e 

emocionalmente, pode se manifestar como apreensões, desconforto e 

sintomas físicos. Em momentos de estresse o cérebro dispara adrenalina, 

cortisol e outros hormônios e se esse mecanismo ocorrer continuamente,  

poderá culminar em adoecimento. PUPO (2013) descreve a importância dos 

ritmos na manutenção da saúde. Eles são oscilações ou variações periódicas 

que ocorrem durante o estado de vigília, pois o nível de consciência não 

permanece o mesmo durante as 24 horas. O autor refere que após o descanso 

o nível de lucidez aumenta, atinge um pico máximo e depois começa a diminuir 

até culminar no sono. A desorganização dos ritmos causa perda de eficiência 

dos diversos sistemas e é causa de distúrbios e doenças, pois é nos momentos 

em que o sistema está menos ativado que o processo de auto-regeneração 

ocorre mais intensamente. Sabe-se que quando o animal está frente ao perigo 

há liberação de diversos hormônios na corrente sanguínea. O aumento da 

produção de adrenalina, cortisol, hormônios do crescimento e glucagom 

provocam o aumento dos batimentos cardíacos, o aumento da pressão arterial 

e o aumento da taxa de glicose no sangue. Esse mecanismo aumenta a 

lucidez, a atenção e a concentração, preparando o animal para dar a resposta 

de luta ou de fuga, o que lhe garante a sobrevivência. Na atualidade o homem 

é pressionado a dar respostas precisas e imediatas, entretanto, compreende-se 

que os desafios do cotidiano em sua complexidade não permitem soluções 

fáceis em curto espaço de tempo. As pressões exercidas sobre o indivíduo se 

transformam em ameaças, deixando-o em permanente estado de tensão, a 

falta de pausas no cotidiano priva os sistemas da reposição de energia e da 

auto-regeneração afetando-o em sua totalidade. Os pensamentos inadequados 

também podem contribuir para a instalação do estresse e da doença, pois o 

cérebro não distingue a realidade da imaginação.  

 Segundo CHOPRA (1987), os pensamentos são traduzidos no cérebro 

como neurotransmissores que afetam a concentração dos hormônios do 

estresse e quando esse processo é disparado, há o enfraquecimento do 
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sistema imunológico e o corpo fica mais suscetível às doenças. O autor afirma 

que “um dos benefícios da eliminação do estresse é o possível prolongamento 

da vida”. 

 O mesmo autor (1981) ainda citou que “a inteligência não está apenas 

no cérebro, mas também nas células, nos tecidos, no sistema nervoso central. 

Enzimas, genes, receptores, anticorpos, hormônios e neurônios são 

expressões de inteligência”. Sendo assim, a forma como compreendemos o 

mundo, as nossas crenças e emoções afetam o metabolismo podendo gerar 

saúde ou doença e no caso específico do envelhecimento, pode reduzir ou 

agravar os seus efeitos. Diversas são as variáveis que interferem na qualidade 

do envelhecimento dos indivíduos, tais como as questões genéticas, 

alimentação, exercícios físicos, questões ambientais e sociais, no entanto, na 

perspectiva dos estados mentais optou-se por manter o foco nas questões 

subjetivas, na resignificação de crenças limitantes e na inserção de crenças 

fortalecedoras. Muitas doenças crônicas são ocasionadas pelo envelhecimento, 

mas há pessoas que se condenam a uma morte em vida pela falta de recursos 

emocionais que as auxiliem a lidar com as perdas, sentindo-se velhas aos 

sessenta anos de idade. Do mesmo modo há pessoas de 80 anos ou mais que 

vivem a vida com satisfação. Partindo do pressuposto que os efeitos 

psicológicos das perdas decorrem da inabilidade em manejá-las, é possível 

presumir que quanto mais o indivíduo for capaz de sobrepujar as crises, menos 

sintomas ele desenvolverá. Visando minimizar os efeitos do envelhecimento, 

pensou-se em atividades para o desenvolvimento da auto-estima, o resgate da 

capacidade de sentir prazer, de sonhar, como meios de conservar o espírito 

flexível e maduro para aprender a se submeter, pois o envelhecimento com 

saúde exige a capacidade de transcendência do ego e a aceitação da 

realidade.  

 Diante da questão sobre quando se deve começar a preparação para a 

morte, GOSWAMI (2005) explicou que a vida como um todo é uma preparação 

para a morte e ressaltou ainda que não há motivo para não se começar agora. 

Diante disso, podem-se aplicar estratégias da PNL, salientando as metáforas. 

Uma das etapas importantes, principalmente na vida das mulheres, é a 

chamada síndrome do ninho vazio, ou seja, quando os filhos saem de casa e 
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as mesmas se dão conta de que o envelhecimento está se aproximando. Como 

esta é a etapa da vida em que o olhar tende a voltar-se para o interior, acredita-

se que é um momento propício para dar início à construção de novos sentidos 

para a vida e através de metáforas possibilita-se a ampliação do mapa de 

mundo, além da reflexão acerca da influência das crenças que limitam a 

qualidade do envelhecimento. 

 
 A saúde do idoso e o uso da internet 
  

 Certos aspectos psicossociais negativos, comuns na velhice tais como, 

solidão, isolamento social, alienação, podem ser minimizados com o apropriado 

uso da internet. Criar uma nova rede de amigos, buscar informações sobre 

assuntos de interesse pessoal e sobre o que acontece ao seu redor e no 

mundo, são atitudes que inserem o idoso novamente no meio social em que 

vive, conforme constataram KARAVIDAS et al. (2005), no estudo que envolveu 

222 idosos de ambos os sexos. Para alcançar os resultados, os autores 

investigaram a relação entre o uso do computador e da internet com auto-

eficácia e satisfação com a vida. 

  

 De acordo com WHITE et al. (1999), o uso regular da internet reduz 

significativamente os índices de solidão e depressão na senescência, 

sobretudo porque promove a interação e o convívio social, sobrepondo 

barreiras limitantes, tais como as deficiências físicas. 

  

 Por outro lado, NIE (2001), em um estudo de revisão no qual explorou a 

internet e a sociabilidade, relatou que, para aqueles com uma ampla rede de 

contatos sociais, o uso da internet não modifica a socialização, ou até 

prejudica, pois o tempo dedicado às atividades virtuais diminui o que seria 

destinado a encontros com amigos e parentes, por exemplo. 

  

 Para FREESE et al. (2006), o uso da internet auxilia na prevenção do 

envelhecimento cerebral, mantendo o cérebro cognitivamente ativo e dinâmico.  
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 Para CUERVO (2000), psicanalista e professor de filosofia, dois são os 

tipos de comportamentos dos idosos diante das novas tecnologias: rejeição ou 

aceitação. O autor afirma que o indivíduo que apresenta uma percepção 

otimista da vida passa a aceitar as novas tecnologias e a fazer uso delas; já 

aquele que se auto-intitula “velho” rejeita qualquer tipo de mudança ou 

novidade, atitude esta que se reflete nas suas escolhas por usar ou não 

computadores e internet. 

  

 Segundo LEUNG & LEE (2005), para que o idoso interaja de forma 

completa com o meio social em que vive, espera-se que esse público faça 

parte do processo de inclusão digital, de modo que possa explorar também 

essa nova forma de entretenimento, conhecimento, lazer e comunicação. 

 

 Para facilitar a comunicação entre o cuidador e o idoso, OLIVEIRA 

(2011) sugeriu as recomendações a seguir:  

1. Use frases curtas e objetivas. No caso de pessoas idosas, evite tratá-las 

como crianças, utilizando termos inapropriados como “vovô”, “querido” ou ainda 

utilizando termos diminutivos desnecessários como “bonitinho”, “lindinho”, a 

menos que a pessoa goste;  

2. O cuidador deve repetir a fala, quando essa for erroneamente interpretada 

pelo idoso, utilizando palavras diferentes;  

3. Fale de frente, sem cobrir a boca, não se vire ou se afaste enquanto fala, e 

procure ambientes iluminados para que a pessoa, além de ouvir, veja o 

movimento dos lábios da pessoa que fala, assim entenderá melhor; 

4. Aguarde a resposta da primeira pergunta antes de elaborar a segunda, pois 

o idoso pode necessitar de um tempo maior para entender o que foi falado e 

responder;  

5. Não interrompa o idoso no meio da fala, demonstrando pressa ou 

impaciência. É necessário permitir que o mesmo conclua o próprio 

pensamento. 

6. Caso o cuidador não entenda a fala do idoso, peça que o mesmo escreva o 

que quer dizer. Se o idoso não puder escrever, faça perguntas que  possa 
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responder com gestos e combine quais gestos serão usados, por exemplo: 

fazer sim ou não com a cabeça, franzir a testa ou piscar os olhos, entre outros; 

7. Diminua os ruídos no ambiente onde o idoso permanece. 

8. Verifique a necessidade e as condições de próteses dentárias e/ou 

auditivas que possam estar dificultando a comunicação. 

9. Cante com o idoso, pois essa atividade estimula o uso da voz. A música 

ajuda o idoso a recordar pessoas, sentimentos e situações que 

ocorreram, favorecendo assim a comunicação. 

10. O toque, o olhar, o beijo, o carinho, são outras formas de comunicação que 

ajudam o cuidador a compreender a pessoa cuidada e ser compreendido. 

  

 AYALA (1979) destacou ainda que, o impacto causado pelo 

envelhecimento em nosso país, tem alterado os hábitos e o cotidiano do idoso 

na sociedade, principalmente nas questões relacionadas à convivência em 

instituições asilares. Percebe-se que muitos idosos vivem juntos, comem 

juntos, mas não se comunicam e deixam serem avaliadas as condições e o 

potencial pelas pessoas que cuidam dos mesmos. Nesse sentido o autor 

coloca que "... Vive-se em conjunto, come-se e trabalha-se em conjunto, mas 

as pessoas não se comunicam, e as almas mantêm-se emparedadas em sua 

imensa solidão. O homem é um ser social e necessita comunicar-se...". 

 

Segundo FIGUEIRA (2014), a PNL tornou-se uma metodologia, talvez 

das mais fundamentais para o desenvolvimento pessoal a caminho de um 

mundo em que os filhos venham um dia a orgulhar-se da contribuição dos pais, 

e os netos dos avós,  na criação de uma humanidade mais feliz. 

 

Considerações Finais 

 A PNL oferece ferramentas que propiciam aos familiares, cuidadores e 

profissionais, uma comunicação mais assertiva e congruente com os objetivos 

em fazer com que o idoso possa ter maior qualidade de vida e a capacidade 

ainda de aprender e ensinar, dar e receber, transformar crenças limitantes em 

fortalecedoras. 
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