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PANORAMA NEURO – SOCIAL (PNS) 
COMPÊNDIO COM BASE NO TRABALHO DE  

 LUCAS DERKS   

André Percia (Bibliografia) 

 

Apesar de nós, humanos, sermos parte de uma mesma espécie, não faz com 

que codifiquemos uns aos outros como “iguais” em nossas mentes.  

 

PERSONIFICAÇÃO 
Para sermos parte do modelo social de mundo de outra pessoa, esta pessoa 

precisa realizar operações cognitivas chamadas PERSONIFICAÇÃO. 

 

As operações mentais que usamos para criar uma “pessoa” são maiores que 

as que usamos para criar uma coisa. 

 

Personificação é um exemplo dramático de cognição social inconsciente. 

Sem pensar, criamos estruturas de pensamento as quais representam 

objetos e por conta da forma especial como as construímos, elas se tornam 

pessoas para nós. 

 

PERSONIFICAÇÃO é um arquivo de memória na qual todas as nossas 

informações sobre uma pessoa são retidas de acordo com uma estrutura 

específica. 
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A consequência de todas essas personificações é que essas estruturas 

sejam armazenadas na memória. Uma vez formadas, não podem ser 

removidas. Elas podem apenas ser transformadas ou deslocadas no 

panorama social. 

 

Distribuindo personificações em categorias, nós estabelecemos nossa 

realidade social. Agrupamos tipos de pessoas e colocamos num mesmo 

lugar, formando um “tipo”. 

 

 

CINCO TIPOS DE PERSONIFICAÇÃO 
 

1 – Auto personificação (de si) 

2 – Personificação do outro 

3 – Personificações de Grupos 

4 – Personificações Espirituais 

5 – Personificações Metafóricas (Personagens, plantas, animais, símbolos, 

processos não humanos e não espirituais. 

Personificações são PARTES. 

 

Todas as pessoas, organizações, coisas, grupos e criaturas que conhecemos 

são partes de nós. Pessoas circundam-se com um círculo de personificações 

criadas por elas mesmas as quais são, para elas, o único mondo social 

conhecido. Isso significa que mudanças no panorama social acarretam 

mudanças na realidade social. 

 



 

É proibida a utilização desta obra por qualquer meio sem autorização prévia do autor, 
sujeitando o infrator às penalidades da lei, cabendo exclusivamente ao adquirente o uso 

pessoal do material. 
André Percia | www.Ressignificando.com 

8 

NOVE FATORES DA PERSONIFICAÇÃO – E O QUE ELES 
REPRESENTAM EM AUTO – PERSONIFICAÇÃO 
 

1 - LOCAÇÃO: Minha consciência de que eu estou “aqui” e eles estão “lá”. 

2 - HABILIDADES: Minha consciência de que eu posso fazer coisas, como me 

mover, falar, pensar... 

3 - DIRECIONADORES E MOTIVAÇÃO: Minha consciência de que quero algo.  

4 - SENTIMENTOS: Minha consciência de emoções, sensações corporais e 

dor. 

5 - AUTO-CONSCIÊNCIA – Minha consciência de quem eu sou no meio de 

outros. 

6 - PERSPECTIVA – Minha consciência de vejo coisas do meu jeito, minhas 

crenças. 

7 - CONEXÃO ESPIRITUAL -  Minha consciência de minha conexão com o 

todo. 

8 - PERCEPTIBILIDADE – Minha consciência de que posso ser visto, ouvido e 

sentido 

9 - NOME – Eu sei como sou chamado. 

Quando criamos uma personificação de outra pessoa, assumimos 

inconscientemente que essa pessoa tem a mesma categoria de consciência 

que temos. 
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EXERCÍCIO - PERSONIFICANDO UM OBJETO 
 

QUANDO ESTIVER SÓ... 

 

1 – Dê a um objeto um nome 

2 – Visualize o objeto no espaço mental. Se quer uma relação de 

proximidade, coloque-o perto de você, de forma que nada possa estar entre 

vocês. 

3 – Pense em todas as coisas que este objeto pode fazer e proporcionar. 

4 – Entre no lugar do objeto e imagine como o mesmo se sente, o que quer, 

o que pensa de si, sua perspectiva do mundo, suas conexões espirituais. 

5 – Fique com o objeto e imagine suas emoções sociais, sensualidade e o 

que sente por você. 

 

PANORAMA SOCIAL é uma ferramenta para analisar e resolver problemas 

na vida social. O modelo tem a imagem de pessoas, chamadas de 

personificação. 

  



 

É proibida a utilização desta obra por qualquer meio sem autorização prévia do autor, 
sujeitando o infrator às penalidades da lei, cabendo exclusivamente ao adquirente o uso 

pessoal do material. 
André Percia | www.Ressignificando.com 

10 

LOCAÇÃO 
Locação é considerado o fator primário de personificação. Mudança na 

locação acarretará mudança no relacionamento. 

 

ACHANDO A LOCAÇÃO NA HUMANIDADE 
 

INDICAÇÃO: Identificando Personificações 

 

1 – Determine uma personificação para descobrir sua locação 

2 -  Feche seus olhos 

3 – Imagine todas as pessoas do mundo 

4 – Imagine estar entre todas as pessoas do mundo 

5 – Pense na personificação entre todos os outros 

6 – Aponte a locação com os olhos abertos onde sente que está a 

personificação. 

 

 

USANDO O CONTEXTO E O SENTIMENTO PROBLEMÁTICO 
PARA ENCONTRAR A LOCAÇÃO 
 

1 – Determine qual personificação precisa achar a locação 

2 – Feche os olhos 

3–Note o contexto social relevante do relacionamento com a 

personificação (onde fulano, por exemplo, aborrece você, no trabalho?). 

4 – Evoque o sentimento problemático que pertence à relação com a 

personificação 

5 – Focalize no sentimento problemático 
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6 – Onde percebe o sentimento? 

7 – Onde vê a personificação? 

8 – Antes de abrir os olhos, aponte ONDE está percebendo a personificação. 

 

A exatidão das locações vai surpreender muitas vezes. Operações sociais 

operacionais inconscientes gera panorama social para cada contexto 

relevante. 

 

Panoramas sociais estão inseridos na história das pessoas, e se modificam 

durante a vida das mesmas. 

 

Sempre solicite que o cliente, primeiro, ache a locação das pessoas com 

quem ele tem bom relacionamento, para DEPOIS localizar as situações mais 

problemáticas. 

 

PADRÕES UNIVERSAIS DE OBJETIFICAÇÃO. 
 

CONSIDERANDO OBJETIFICAÇÕES: 
- O tamanho depende da distância e altura. 

- As grandes chamam mais atenção que pequenas 

- Quão mais central são representadas, mais importantes são 

- Quão mais perto estão representadas, mais impacto terá 

- No plano de frente, receberá muita atenção 

- Tende a ser representadas descansando no chão 

- Uma parte de um objeto representa a coisa toda 
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DISTÂNCIA: 
- Pessoas com as quais se importa e ama são representadas mais perto de 

você. 

- Você pode sentir a temperatura corporal de pessoas próximas a você. 

 

O CENTRO DE ATENÇÃO 
- Pessoas importantes ganham sua atenção e são colocadas no centro. 

 

TAMANHO 
- Pessoas grandes e fortes forçam você a estar em posições de menos 

poder 

- Pessoas grandes e fortes podem proteger você 

- Pessoas grandes e poderosas podem afastar coisas de você 

 

OLHAR NOS OLHOS E ORIENTAÇÃO 
- Pessoas que vão querer algo de você vão olhar você nos olhos 

- Pessoas que vão te apoiar sempre vão ficar atrás de você 

- Pessoas com objetivos similares ficam ao seu lado 

 

INTENSIDADE E AUSÊNCIA 
Personificações circundam pessoas como uma névoa. A quantidade de 

estímulo social fortemente influencia a densidade dessa esfera de imagens 

sociais.  

Apesar de que a percepção das pessoas de carne e osso possa ocupar a 

consciência, é a representação mental ao fundo que governa o 

comportamento social. Dados clínicos sugerem que algumas 

personificações ficam ativas todo o tempo. 
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Personificações podem ser reprimidas, suprimidas ou bloqueadas. 

 

BI-LOCAÇÃO 
- Algumas pessoas são representadas em dois pontos do panorama 

neuro-social. O pesquisador pode investigar se há mais de uma locação 

da personificação. 

- Bi locações resultam de conflitos internos. O cliente tem dúvidas sobre 

a natureza verdadeira ou papel social apropriado da pessoa em questão. 

 

IDADE E TEMPO 
- Cada estágio do desenvolvimento das pessoas tem um panorama neuro-

social. 

 

DISTÂNCIA 
- Distância é um fator crucial tanto para a objetificação quanto para 

personificação.  

- A pergunta “Quem está perto de você? “ é de grande valor de 

diagnóstico em terapia. 

- É um princípio geral que a intensidade de uma emoção social aumenta 

na medida em que a personificação responsável por ela fica mais 

próxima. 

 

FRENTE E TRÁS 
- O fato de que pessoas que representam personificações na frente 

parecem estar associado ao fato de interesse no comportamento de 

outras pessoas ou desconfiança. 
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- Outros representam muitos no fundo (atrás), talvez porque se sintam 

apoiados por colegas, famílias ou amigos. 

 

EM FRENTE 
A posição frontal é sempre muito importante. Personificações nessa 

posição que fazem parte do círculo íntimo tendem a ser pessoas amadas, 

na distância de alcance do braço.  

Algumas pessoas simbolizam coisas que elas não querem também em 

frente, mas com metros de distância e um pouco acima deles. Essas 

personificações são contra identificações. 

 

VERTICAL 
Personificações acima do nível dos olhos tendem a ser de grande influência. 

Personificações de vivos e mortos também podem se mostrar como algo 

sobre mortos estarem no “céu” elevados e acima. 

 

HORIZONTAL 
A dimensão Esquerda-Direita é sempre usada para diferenciar 

personificações boas, más, legais ou difíceis. Geralmente as mais difíceis 

estão à esquerda. As posições mais próximas são reservadas para pessoas 

amadas bem próximas. 

 

ESCURIDÃO E LUZ 
A codificação esquerda-direita de bom e mau sempre vem com a 

codificação de escuro-iluminado. Escuro e iluminado significam categorias 

avaliativas. Um grupo de que não se gosta pode ser escuro, enquanto um 

grupo que se gosta pode vir iluminado. 
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TEMPERATURA 
Atitudes sociais positivas e negativas são sempre caracterizadas por meio 

de temperatura e sujeitos podem distinguir áreas quentes e frias quando 

solicitados. 

 

Personificações reprimidas tendem a ter uma aura fria. 

 

MOVIMENTO 
Pessoas reais se mexem. Pessoas paradas estão mortas ou em coma. 

Movimentos humanos devem seu um importante elemento para nossa 

experiência básica. 

 

Personificações em movimento são expressões de relacionamentos que se 

transformam. Podem ser movimentos cinestésicos como atração e 

repulsão ou em trajetórias, ou partes do corpo que apontam para direções 

diferentes. 

 

ORIENTAÇÃO 
Personificações vão olhar em direções diferentes. As vezes vão alternar, as 

vezes vão ficar olhando para uma direção única. Algumas estão 

relacionadas com outras personificações. Quem está prestando atenção em 

quem? 

 

CONGLOMERADOS DE PERSONIFICAÇÕES 
Grupos do tipo “pais”, “família”. Podem operar como uma unidade. 

 

 



 

É proibida a utilização desta obra por qualquer meio sem autorização prévia do autor, 
sujeitando o infrator às penalidades da lei, cabendo exclusivamente ao adquirente o uso 

pessoal do material. 
André Percia | www.Ressignificando.com 

16 

 

QUATRO TIPOS DE CANAIS SOCIAIS DE COMUNICAÇÃO 
 

1 – O NOME DOS RELACIONAMENTOS 

 

Irmão, esposa, chefe etc. 

 

2 – FALANDO SOBRE LOCAÇÕES 

 

Indo na direção, afastando-se, parado no local etc. 

 

3 – MOSTRANDO LOCAÇÕES 

 

Canal não-verbal nos quais gestos, concordâncias etc. 

 

4 – METÁFORAS SOBRE RELACIONAMENTOS 

 

“Estamos no mesmo barco”, “ele é uma luz no fim do túnel”. 
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EXERCÍCIO: MOVENDO PARA UMA LOCAÇÃO 
MELHOR COM AJUDA DE UMA 
PERSONIFICAÇÃO DE REFERÊNCIA 
 

INDICAÇÃO: Todos os relacionamentos que necessitem de melhora 

 

1 – Sinta a sensação conectada com o relacionamento problemático. 

2 - - Ache a locação da personificação problemática (Personificação X) 

3 – Sinta a sensação e emoções conectadas com a personificação Y 

(Indivíduo ou grupo com o qual tenha a atitude que prefere ter ao invés do 

que tem com X). 

4 – Ache a locação de Y 

5 – Mova a personificação X o mais próximo possível da personificação Y 

6 – Avalie sensações e emoções, a estabilidade da imagem e veja se há 

resistência para o uso desta locação para uso futuro 

7 – Se estiver bem, estabilize e “tranque” essa personificação em sua nova 

locação e limpe o local antigo. 

 

Obs.: Se há interações não produtivas entre X e Y, sugira que Y vá dormir, 

pois o que o necessário era a locação. 
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EXERCÍCIO: MELHORANDO A 
PEERSONIFICAÇÃO COM A AJUDA DE 
HABILIDADES ADICIONAIS. 
 

INDICAÇÃO: Todos os relacionamentos que precisam de melhora. 

 

1 – Ache a locação da personificação problemática (X) 

2 – Perceba quais recursos faltam à X (Recurso A) 

3 – Ache um exemplo em sua vida onde tenha sido capaz de produzir 

exatamente o recurso A 

4 – Entre dentro da memória sobre A de forma associada.  

Qual o foco? O que é importante? O que exatamente faz? Como se sente e 

respira? O que diz para si e para outros?  No ápice da experiência, escolha 

uma COR para essa experiência. 

5 – Envie A na forma de um feixe luminoso para a personificação X até que 

lhe pareça ter sido o suficiente. 

6 – Avalie a influência emocional no relacionamento. Simule futuros 

encontros com a pessoa problemática. Há objeções nesta nova forma? 

 

A locação da personificação X mudou? 

 

Caso a personificação não possa absorver o recurso A, veja se a mesma 

necessita primeiro de OUTRO RECURSO. 
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EXERCÍCIO - MELHORA EM RELACIONAMENTOS RUINS 
 

INDICAÇÃO: Neutralização de sentimentos de ódio 

 

Caracterize seu relacionamento com a personificação problemática numa 

escala de 1 a 10 onde 1 é neutro e 10 é intenso ódio. 

 

Onde em seu panorama social está localizada a personificação 

problemática? 

1 – Visualize uma tela de cinema. Veja-se nela como um herói de cinema, 

equipado com tudo de satisfatório para lidar com a pessoa problema. 

 

2 – Fique no papel de observador. Imagine-se em cenas onde se vinga. 

 

3 -  Repita as cenas até que fique chato ou você comece a sentir pena do 

outro. 

 

4 – Pergunte-se: Que habilidades psicológicas internas a personificação 

problemática não tem que faz com que se comporte de maneira tão ruim? 

 

A personificação problemática carece de... 

A – Habilidade de__________________________________ 

B – Habilidade de _________________________________ 

C – Habilidade de _________________________________ 
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5 – Pense na primeira habilidade que falta e pergunte-se: Quando eu obtive 

essa habilidade de forma bem forte?  Ache uma memória desta situação 

com memórias bem exatas de locais e tempo. 

 

6 – Reviva da forma mais intensa possível essa habilidade. A consciência de 

estar envolto (a) na habilidade. O que faz? O que diz para si? O que 

percebe? 

 

7 – Tenha a habilidade (a) em mente e escolha uma cor para representá-la. 

Envolva-se por essa cor enquanto exagera a experiência do uso da 

habilidade. 

 

8 – Envie a habilidade (a) na forma de um lazer colorido na direção da 

personificação problemática e tenha a certeza de que ela se preenche com 

a mesma e que ela passa a ter essa habilidade o suficiente. Se o laser se 

refletir, aumente o calibre do laser. 

 

9 – Você pode repetir o processo com as habilidades (b) e (c). Como todo 

esse processo afeta seus sentimentos sobre a pessoa problemática? 

Onde em seu panorama social está localizada agora a personificação 

problemática. Há mudanças? 

 

Reavalie como se sente nesse relacionamento de 0 a 10. Avaliação:  ____ 
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METAPROGRAMAS 
 

  1. COMPORTAMENTO EXTERNO 
A) Introvertido 

B) Extrovertido  

 

  2. PROCESSO INTERNO  
A) Sensor 

B) Intuitivo 

  

  3. FILTRO DE MOTIVO 
  Por que você escolhe fazer o que está fazendo?  

A) Possibilidade 

B) Necessidade 

C) Ambos (possibilidade e necessidade) 

 

  4. MOLDURA DE REFERÊNCIA 
  Como você sabe quando você está fazendo um bom trabalho? Foco... 

Interno  

Externo 

Equilibrado 

Interno com e Verificação EXTERNA 

Externo com verificação interna 

 



 

É proibida a utilização desta obra por qualquer meio sem autorização prévia do autor, 
sujeitando o infrator às penalidades da lei, cabendo exclusivamente ao adquirente o uso 

pessoal do material. 
André Percia | www.Ressignificando.com 

22 

  5. FILTRO REPRESENTACIONAL DE 
CONVENCIMENTO 
  Como você sabe quando alguém é bom no que fazem?  

A) Vendo 

B) Ouvindo 

 C) Lendo 

 D) Fazendo 

 

  6. FILTRO DE CONVENCIMENTO SOBRE 
DEMONSTRAÇÃO 
Quantas vezes alguém tem que demonstrar competência para que você 

fique convencido?  

A) Automaticamente 

B) Número de vezes  

C) Período de tempo 

D) Consistente 

 

 

  7. FILTRO DE DIREÇÃO DE GERENCIAMENTO 
Depende de quem o sucesso num trabalho?  

Você sabe o que alguém precisa fazer para isso? 

A) De mim e de Outros 

B) De mim 

C) De outros 

D) De mim, mas sem outros 
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  8. FILTROS DE AÇÃO 
Quando você entra em uma situação qualquer, costuma agir rapidamente 

após compreendê-la ou faz um estudo completo sobre todas as possíveis 

consequências para depois agir? 

A) Ajo 

B) Reflito 

C) Ambos (Ajo e reflito) 

D) Fico inativo 

 

9. FILTRO DE AFILIAÇÃO  
Conte-me sobre uma situação de trabalho na que você se sentiu muito feliz, 

um evento único.  

A) Fui um Jogador Independente 

B) Fui parte de um Time 

C) Fui um Jogador que Gerenciava  

 

10. FILTRO DE PREFERÊNCIA DE TRABALHO 
Conte-me sobre uma situação de trabalho na qual tenha se sentido muito 

feliz, talvez um evento único. O que foi mais importante? 

  A) As coisas 

  B) Os Sistemas 

  C) As Pessoas 
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  11. FILTRO DE INTERESSE PRIMÁRIO 
  Qual é o seu local favorito? Fale-me sobre isso. O que importa mais? 

A) As pessoas 

B) O local 

C) As coisas 

D) As atividades  

E) As informações  

 

  12. FILTRO DE SEGMENTO  
Se nós fossemos fazer um projeto juntos, você iria querer conhecer a “ideia 

geral” ou os detalhes em primeiro lugar? Será que você realmente 

  precisa conhecer ...  

 A) O que é específico 

  B) A ideia global 

  C) Partir do específico para a global 

  D) Partir do Global para o específico 

  

 13. FILTRO DE RELACIONAMENTO 
Qual é a relação entre três pessoas que você conhece? Qual é a relação 

entre o que você está fazendo este ano em seu trabalho e o que você fez 

nessa época no ano passado? O que faz tem: 

A) Semelhança 

B) Semelhança com exceções 

C) Semelhanças e diferenças Igualmente 

 D) Diferenças com exceções 

 E) Diferenças 
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 14. RESPOSTA EMOCIONAL AO ESTRESSE 
Conte-me sobre uma situação (relacionada a um contexto), que lhe trouxe 

problemas, talvez evento único. Você lidou com isso: 

A) Pensando 

 B) Sentindo 

 C) Fazendo escolhas 

 

 15. FILTRO DE ARMAZENAMENTO DO TEMPO 
 Qual é a direção do passado e o do futuro para você?  

A) Através do tempo 

 B) No Tempo 

 

  16. SEQUÊNCIAS DE OPERADORES MODAIS  
Qual foi a última coisa que você disse para si mesmo, pouco antes de sair 

da cama de manhã? 

  

 17. DIREÇÃO DA ATENÇÃO 
 (Sem perguntas, apenas observe - você está buscando p o indivíduo 

compulsivo). 

   A) Para si 

  B) Outros 

 Estilos de comunicação (desenvolvido com Donna Morabito , adaptado de 

Kappas ) 
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  18 . O ESTILO DE PROCESSAMENTO DAS 
INFORMAÇÕES 
Quando você precisa trabalhar com um problema ou um desafio em sua 

vida , é absolutamente necessário que você : Fale sobre isso com alguém, 

ou pense nisso por si mesmo ?  

A) Externa 

B) Interna 

 

  19 . ESTILO DE ESCUTA 
Se alguém que você conhece muito bem lhe dissesse : "Eu estou com sede”, 

você acharia o comentário interessante , mas provavelmente, não iria fazer 

nada sobre isso, ou se sentiria obrigado a fazer algo? Você lidaria de 

forma... 

A) Literal 

  B) Inferente 

 

  20 . ESTILO DE FLALA 
Se você sentisse que alguém próximo a você não estivesse tendo um 

desempenho tão bom como poderia, você :  

Chegaria ao ponto de dizer-lhe diretamente, ou você daria pistas para que 

pudessem se implicar?  

A) Literal 

B) inferente 

 

 NOTAS:  

Um ouvinte LITERAL não pode saber quando um falante inferente o ajuda. 
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Um ouvinte inferente pode pensar que qualquer questão é um pedido para 

que ele(a) aja. 

 

TRANSFERÊNCIA DE METAPROGRAMAS 
 

Em TRIOS, um será o explorador, outro vai conduzir e outro vai apoiar 

tecnicamente quem conduzir. Depois vão alternar papéis. 

 

TRANSFERINDO META PROGRAMAS 
 

Identifique um contexto no qual ainda lhe pareça ser difícil motivar-se, 

decidir-se ou solucionar um problema. 

Identifique uma situação que teria tudo para ser “limitante” a qual foi 

resolvida, preferencialmente parecida onde recursos foram utilizados. 

Crie três espaços no chão: Metaposição, Situação de Recursos e Situação 

Limitante 

Associe-se em cada uma dela 

Da meta – posição, identifique os meta programas mais significativos de 

cada uma das outras. 

Na situação de recursos, associe-se aos principais metaprogramas (âncora). 

O Master leva o explorador para a situação limitante disparando a âncora, 

calibrando e conduzindo a transferência dos metaprogramas. 

Acompanhamento do futuro 

 


